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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنـگار آدینه تبریز:
حضرت حجت  االسـام و المسـلمین »سـیدمحمدعلی 
آل هاشـم« نماینـده ولی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و 
امـام جمعـه تبریز در جلسـه شـورای فرهنـگ عمومی 
اسـتان، بـا بیـان اینکـه امـروز جدی تریـن عرصـه نبـرد 
دو جبهـه حـق و باطـل میـدان نبـرد نرم اسـت، اظهار 
داشـتند: بایـد ایـن عرصـه را بهتـر از قبل بشناسـیم و 

قدرتمندتـر از گذشـته در آن عمـل کنیـم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی آذربایجـان شـرقی 
جامعـه،  داری  دیـن  و  بـودن  مسـلمان  دادنـد:  ادامـه 
اسـتقال  )ع(،  بیـت  اهـل  بـه  مـردم  ارادت  و  عشـق 
ملـی  نفـس  و عـزت  غـرور  و  و عـزت طلبـی  خواهـی 

اسـت.  اسـامی  ایـران  نـرم  قـدرت  منابـع  جـزء 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره 
تاکیـد  اخیـر  اتفاقـات  در  دشـمنان  سـناریوی  بـه 
نـرم  و جنـگ  فرهنگـی  ناتـوی  بـا  مقابلـه  راه  کردنـد: 

شـود. ترسـیم  بایـد 
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیـه اسـتان همچنین 
بـه هفتـه کتـاب و کتابخوانـی اشـاره کـرده و بـا بیـان 
اینکـه سـازمان ها و مـردم بـرای اهـدای کتـاب تشـویق 
در  کتابخوانـی  و  کتـاب  کتابخانـه،  گفتنـد:  شـوند 

بـرای  الزم  مولفه هـای  و  اجتماعـی  سـرمایه  افزایـش 
بسـزایی  نقـش  اجتماعـی  سـرمایه  توسـعه  و  ایجـاد 

. رند ا د
سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  تبریـز  جمعـه  امـام 
افـراد  دسترسـی  بایـد  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  خـود 
بـا  افزودنـد:  باشـد  راحـت  کتابخانه هـا  بـه  کتابخـوان 
اسـتان،  ارشـاد اسـامی  و  اداره کل فرهنـگ  همـکاری 
معاونـت  و  اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای  کل  اداره 
در  بایـد  کوچـک  کتابخانه هـای  شـهرداری  فرهنگـی 

شـود. احـداث  مختلـف  محـات 
»عابدیـن خـرم« اسـتاندار آذربایجـان شـرقی هم در 
ایـن نشسـت اظهـار داشـت: دشـمنان در یـک جنـگ 
انعـکاس  و  آمده انـد  کار  پـای  عیـار  تمـام  ترکیبـی 
اخبـار کوتـاه و بمبـاران رسـانه ای از طـرف رسـانه های 
بیگانـه بـرای تشـویش اذهـان عمومـی نشـانگر اهمیت 

فرهنـگ و رسـانه در جنـگ ترکیبـی اسـت.
اخیـر دشـمنان  قضایـای  در  وی خاطرنشـان کـرد: 
فضـای  بسـتر  در  دروغ پـردازی  و  ابهام افکنـی  بـا 
امـا  بدهنـد  فریـب  را  مجـازی تـاش کردنـد عـده ای 
مـردم مـا مثـل همیشـه از ایـن آزمـون هـم سـربلند 

آمدنـد. بیـرون 

بسـیج مسـتضعفین بـا فرمـان امـام خمینـی )ره( در 
از تصویـب مجلـس  ۵ آذر ۱۳۵۸ تشـکیل شـد و پـس 
شـورای اسـامی در دی ۱۳۵۹ به صورت قانونی رسـمیت 

کرد. پیـدا 
هفتـه بسـیج، بـزرگ داشـت جـان فشـانی هایی اسـت 
کـه بـرای سـربلندی ایـن سـرزمین صـورت گرفته اسـت. 
بسـیج، فهـم درسـت اتحـاد، اراده و اخـاص مسـلمانان 
اسـت کـه بـا ظهـور اسـام تولـد یافتـه و در ملت هـای 
مسـلمان رشـد کـرده اسـت. هوشـمندی حضـرت امـام 
بـا  انسـان  میلیون هـا  خواهـی  عدالـت  و  )ره(  خمینـی 
ایمـان، تنهـا، تبلـور دوبـاره بسـیج در عصـر حاضـر بـود.

سـپاه  پنجگانـه  نیرو هـای  از  یکـی  بسـیج  سـازمان 
پاسـداران بـه شـمار مـی رود کـه گـردآوری، مدیریـت و 
سـازماندهی نیرو هـای داوطلـب مردمـی را، در راسـتای 
اهـداف سـازمانی، بر عهـده دارد. ایـن نیرو که بـا نام های 
سـازمان بَسـیج مسـتضعفین یـا نیـروی مقاومت بسـیج 
هـم شـناخته می شـود در ۵ آذر ۱۳۵۸ بـه فرمان روح اهلل 
خمینـی )ره( تشـکیل شـد و پـس از تصویـب مجلـس 
شـورای اسـامی در دی ۱۳۵۹ قانوناً رسـمیت پیدا کرد و 

بـه سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی تعلـق گرفت.
سـپاه،  اسـتخدامی  مقـررات  قانـون   ۱۳ مـاده  طبـق 
داوطلبانـه  کـه  می شـود  اطـاق  فـردی  بـه  بسـیجی 
جهـت تحقـق ارتش ۲۰ میلیونی تحت پوشـش سـپاه در 
می آیـد. بـه موجـب همیـن مـاده قانونـی بسـیجیان بـه 
سـه دسـته »بسـیج عـادی«، »بسـیج فعـال« و »بسـیج 
افتخـاری« تقسـیم می شـوند. در  یـا »پاسـداران  ویـژه« 
جنـگ ایـران و عـراق از بسـیجیان بیشـتر بـرای ارسـال 
بـه صـورت داوطلبانـه و سـازماندهی شـده بـه جبهه هـا 

می شـد. اسـتفاده 
تشـکل های سازمان بسیج مستضعفین

- بسیج دانش آموزی
- بسیج دانشجویی

- بسیج جامعه پزشکی
- بسیج جامعه مهندسین

- بسیج اساتید
- بسیج خواهران

- بسیج ادارات
عضویت هـای بسـیج بـه چند گروه تقسـیم می شـوند 

کـه عبارتند از:
به اعضای بسـیج که درسـطح مـدارس راهنمایی ایران 
در سـطح  اعضـای  بـه  و  پوینـدگان  تحصیـل می کننـد 
عضویت هـای  می شـود.  گفتـه  پیشـگامان  دبیرسـتان 

بسـیج بـه گروه هـای زیـر تقسـیم می گـردد:
قانـون  بـه  معتقـد  اقشـار  عمـوم  عـادی:  بسـیجی   -
پـس  کـه  هسـتند  ایـران  اسـامی  جمهـوری  اساسـی 
از گذرانـدن دوره آمـوزش عمومـی بـه عضویـت بسـیج 

می گردنـد. سـازماندهی  و  درآمـده 
عـادی  بسـیجیان  از  دسـته  آن  فعـال:  بسـیجی   -
داوطلـب هسـتند کـه واجـد شـرایط الزم بـوده و پـس 
از گذرانـدن دوره هـای آموزشـی سـازمان دهـی شـده و با 

می کننـد. همـکاری  سـپاه 
پاسـدار  بـه  کـه  گـروه  ایـن  ویـژه:  بسـیجیان   -
افتخـاری هـم شـناخته می شـوند افـرادی هسـتند کـه 
صاحیت هـای یـک پاسـدار را دارا می باشـند و پـس از 
ایـن زمینـه سـازماندهی  آموزش هـای الزم در  گذرانـدن 

می گردنـد.
از  پـس  فعـال  بسـیجیان  کـه  کادر:  بسـیجیان   -
از عضویـت  ایـن سـطح  گذرانـدن دوره هـای خـاص بـه 

. میرسـند
- تحقـق فرمایـش روح اهلل خمینـی مبنی بر تشـکیل 

حزب اهلل هسـته های 
در  دفاعـی  الزم  آمادگی هـای  و  توانایی هـا  ایجـاد   -

آحـاد مـردم در دفـاع از کشـور
کـه  نیرو هایـی  در  رزمـی  الزم  توانایی هـای  ایجـاد   -
را  بـزرگ  و  در عملیات هـای کاسـیک  توانایـی شـرکت 

رند. دا

خبرنـگار آدینه تبریز:
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز خطـاب بـه خـواص 
موضـع  نشـینید،  سـاکت  کـرد:  تاکیـد  جامعـه 
واهمـه  چـه  از  دهیـد،  نشـان  را  خودتـان  بگیریـد، 
می کنیـد؟  خیـال  چـه  خـود  عالـم  در  و  داریـد 
مسـووالن فرهنگـی، جوانـان و نوجوانـان االن بهتریـن 

اسـت. تبییـن  جهـاد  شـما  مسـوولیت 
حجت االسـام مهـدی عالـی در خطبه هـای عبادی 
و سیاسـی نمـاز جمعـه تبریـز کـه با حضور گسـترده 
نمازگـزاران در مصـای اعظم امـام خمینـی)ره( تبریز 
برگـزار شـد، اظهـار کـرد: مـا حقیقتـا وامـدار بسـیج 
هسـتیم؛ از سـال ۵۸ بسـیج جهادسـازندگی و سپس 

بسـیج بیسـت میلیونـی نقش آفرینـی کردنـد. 
وی بـه نقش بسـیج در هشـت سـال دفـاع مقدس، 
سـیل و زلزلـه و هـر حادثـه اشـاره کـرد و گفت: االن 
قـرار  هـدف  مـورد  و  دارد  بزرگـی  نقـش  بسـیج  هـم 
متـن  یعنـی  بسـیج  کـه  حالـی  در  اسـت  گرفتـه 
هیـچ  بـدون  کـه  مظلومیـت  یعنـی  بسـیج  جامعـه، 
و  کشـور  امنیـت  بـرای  را  خـود  جـان  خواسـته ای 

کرده انـد.  سـپر  اسـام 
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه دیـدار 
فرانسـه،  جمهـور  رئیـس  بـا  علی نـژاد  مسـیح  اخیـر 
را  مـردم  روز  هـر  الحـال  معلـوم  خانـم  ایـن  گفـت: 
دشـمن  االن  و  می کنـد  دعـوت  خیابـان  کـف  بـه 
می کنـد  همراهـی  فرانسـه  کـه  چیسـت  دنبـال  بـه 
از  دم  آمریـکا  اسـبق  جمهـور  رئیـس  کلینتـون  و 

می زنـد؟  ایـران  مـردم  از  حمایـت 
وی گفـت: دشـمن هـر کاری هـم انجـام دهـد بـاز 

بـه خواسـته خـود نخواهـد رسـید. 
شـد:  متذکـر  تبریـز  جمعـه  نمـاز  موقـت  خطیـب 
ایـن  بـه  را  کشـور  کـه   ۸۸ فتنـه  سـردمداران  االن 
نـه  داده انـد،  بـه دشـمن سـیگنال  و  انداخته انـد  روز 
تنهـا ایـن حـوادث اخیـر را محکـوم نمی کننـد بلکـه 
خجالـت آور  نامیده انـد؛  مردمـی  جنبـش  را  نامـش 

هسـتید.  شـادُکن  دشـمن  شـما  اسـت. 
کشـور  تجزیـه  دنبـال  بـه  دشـمن  داد:  ادامـه  وی 
کنـد،  سـوریه  را  ایـران  می خواهـد  دشـمن  هسـتند؛ 
بـه  نمی کنـد  رحـم  هـم  شـما  بـه  دشـمن  آقایـان 
همـه  و  بودیـد  قـدرت  در  سـال   ۳۰ کـه  شـماهایی 
مسـند  در  شـما  کارهـای  حاصـل  موجـود  مشـکات 

اسـت.  قـدرت 
کـرد:  تاکیـد  جامعـه  خـواص  بـه  خطـاب  عالـی 
نشـان  را  بگیریـد، خودتـان  نشـینید، موضـع  سـاکت 
عالـم خـود چـه  در  و  داریـد  واهمـه  از چـه  دهیـد، 
جوانـان  فرهنگـی،  مسـووالن  می کنیـد؟  خیـال 
جهـاد  شـما  مسـوولیت  بهتریـن  االن  نوجوانـان  و 

۵ آذر؛
 سالروز تشکیل بسیج مستضعفان

دشمن در تالش
 ایجاد سوریه سازی ایران 

است

ادامه در صفحه  ۲ ادامه در صفحه ۳

دینداریوعزتطلبی
منابعقدرتنرمایراناسالمیاست
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فرازی از وصیت نامه شهدا

میزخدمتادارهکل

محیطزیست،شرکتملیپخش

وپاالیشنفتیومخابراتاستان

درپیشازخطبههاینمازجمعه

درمصلیحضرتامام)ره(تبریز

دشمن با ایجاد تردید، شک و 
شبهه و  تولید محتوا جنگ می کند

خبرنگار آدینه تبریز:
ســردار اصغــر عباســقلی زاده، فرمانده ســپاه عاشــورا در ســخنرانی 
ــا  پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و سیاســی جمعــه تبریــز کــه ب
ــی)ره(  حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای اعظــم امــام خمین
ــرا رســیدن هفتــه بســیج اظهــار کــرد:  ــا تبریــک ف برگــزار شــد، ب
ــی  ــد و حت ــار می کن ــود افتخ ــیجیان خ ــه بس ــامی ب ــام اس نظ

ــی)ع( شــناخته اند. ــام عل ــود ام ــیجی را خ ــن انقــاب بس امامی
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه قــدرت ایســتادگی بســیجی در مقابــل 
هرگونــه توطئــه باعــث تــرس و شکســت دشــمنان نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران شــده اســت، افــزود: بــه برکــت بســیج در 
تمــام ابعــاد شــاهد پیشــرفت در جمهــوری اســامی ایران هســتیم.  
ــی و  ــاد امنیت ــدرت در ابع ــه داد: ق ــورا ادام ــپاه عاش ــده س فرمان
دفاعــی ایــران باعــث ناامیــدی دشــمن شــده اســت در حالــی کــه 
شــاید قبــا بیــش از ۸۰ نــاو آمریــکا در خلیج فــارس بــود االن دیگر 

خبــری از یــک نــاو هــم نیســت. 
ــاب  ــودی انق ــکا در ناب ــالیانه آمری ــاش س ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
اســامی ایــران، گفــت: بــه برکت انقــاب و امــام رحمــت اهلل و حضور 
اقشــار مردمــی آمریــکا هیــچ غلطــی نتوانســت بکنــد؛ در پیدایش 
داعــش نیــز کــه بــه دســت آمریــکا تشــکیل شــد و بــرای نابــودی 

انقــاب بــود بــاز هــم هیــج غلطــی نتوانســت بکنــد.
عباســقلی زاده یــادآور شــد: آمریــکا در فضــای حقیقــی و بــا وجود 
ادعاهــای ظاهــری بــر قــدرت و تحهیــزات، ضعیــف و شکســت پذیر 

اســت و  همیشــه شکســت خورده اســت. 
وی اضافــه کــرد: آمریــکا از ابتــدای انقــاب تاکنــون انــواع تحریم ها 
را بــه کشــور وارد کــرده اســت و مــدام هــم افزایــش می دهــد ولــی با 
وجــود مــردم صبــور و انقابــی هــر روز تقویــت یافته ایــم و آمریــکا را 
شکســت داده ایــم در حالــی که آمریکا از ســر عصبانیــت و ناامیدی 

دســت بــه حمایــت از اراذل و اوبــاش اغتشــاش گر کــرده اســت. 
ــواع فراخوان هــا  ــا ان ــروز مــدام ب فرمانــده ســپاه عاشــورا گفــت: ام
روبــرو هســتیم کــه جوانــان بایــد آگاه باشــند و از روی احساســات و 

هیجــان کاری نکننــد کــه بعــدا پشــیمانی بیــاورد. 
وی ادامــه داد: اگــر دشــمن فکــر کنــد بــه چنــد بســیجی صدمه 
بزننــد و بــه علمــا و روحیــه اهانــت کنــد باعــث برانــدازی می شــود 

بایــد گفــت کــه هیــچ غلطــی نمی توانیــد بکنیــد.
ــا بیــان اینکــه دشــمن االن فقــط یــک میــدان  عباســقلی زاده ب
ــد و آن  ــب خورده ان ــز فری ــان نی ــی جوان ــه  برخ ــازی دارد ک ــه ت یک
ــد  ــاکر خداون ــدردان و ش ــزود: ق ــت، اف ــازی اس ــای مج ــدان فض می
هســتیم کــه چنین مــردم مومن، مقــاوم، صبــور و انقابــی و فهیم 

و بصیــر را داریــم.
فرمانــده ســپاه عاشــورا اضافــه کــرد: دشــمن از روزهــای اول انقاب 
تــا االن بــا هــدف دنبالــه روی تحریــم ایجــاد نارضایتــی اســت، چــرا 
ــکار  ــردم از کار بی ــد، م ــا از کار بیافت ــا کارخانه ه ــد ت ــه  می خواه ک

شوند. 
وی توضیــح داد: دقــت کنید ســرود ســام فرمانــده، راهپیمایی ها 
و چنیــن برنامه هایــی همیشــه دشــمن را عصبانــی کــرده اســت و 
ــد  ــدام می کنن ــرض ان ــاش ع ــداد محــدود از اراذل و اوب ــر االن تع اگ
ــرم و  ــل قــدرت ن ــن اقدامــات در مقاب ــه آنهــا گفــت کــه ای ــد ب بای
ــه  ــت پدران ــورد راف ــم م ــا االن ه ــران عــددی نیســت و ت ســخت ای

ــد.  ــرار گرفته ان انقــاب اســامی ق
عباســقلی زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیجیان بــرای صیانــت از 
نظــام و حجــاب تــاش می کننــد و امــروزه همــه مدیــون حضــور 
بســیجیان هســتیم، افــزود: بســیجیان خالصانــه و صادقانــه بــرای 
حفــظ اســام و رضایــت آقــا صاحــب الزمــان در میــدان هســتند و 
اجــازه عــرض انــدام بــه هیــچ اغتشــاش گر و دشــمن نمی دهــد.  وی 
ادامــه داد: عزیــزان انتظامــی نیــز شــبانه روزی به همراه بســیجیان از 

ــان انقــاب اســامی دفــاع می کننــد.  کی
ــا ایجــاد تردیــد،  فرمانــده ســپاه عاشــورا گفــت: امــروز دشــمن ب
ــدون  ــر ب ــد و اگ ــگ می کن ــوا جن ــد محت ــبهه و  تولی ــک و ش ش
ــه انحطــاط کشــیده  ــم ب ــب اینهــا بخوری ــق و اطاعــات فری تحقی

می شــود.
ــائل را  ــه مس ــا هم ــم ت ــان انتظــار داری ــر شــد: از جوان وی متذک
ــرای مثــال دقــت  بررســی کننــد و یــک طرفــه قضــاوت نکننــد؛ ب
ــام در  ــد نظ ــدگان ض ــن تبلیغ کنن ــی ای ــن اصل ــه رک ــد ک کردی
خــاک دشــمنان تاریخــی ایــران اســامی اســت؟ یعنــی در آمریــکا 

ــس! و انگلی
ــروز فراخــوان  عباســقلی زاده خاطرنشــان کــرد: اگــر منافقیــن ام
داده انــد، بــه یــاد داریــم کــه همین هــا روزی ۱۷ هــزار نفــر از مــردم 
ــاع  ــوق زن دف ــران و حق ــروز از ای ــه ام ــر کومول ــران را کشــتند؛ اگ ای
ــا خودشــان  ــد، قب ــه کرده ان ــی را بهان ــام مهســا امین می کنــد و ن
ــر  ــا را س ــاه م ــربازان بی گن ــران و س ــردم ای ــر از م ــزاران نف روزی ه

بریدنــد. 
وی گفــت: انتظــاری کــه از همــه مــردم و جوانــان داریم این اســت 
ــد  ــبکه های معان ــزی پخــش شــده از ش ــال فتنه انگی ــه دنب ــه ب ک
ــه دســت  فریــب نخورنــد؛ ایــن امنیــت موجــود کشــور را راحــت ب

نیامــده اســت. 
فرمانــده ســپاه عاشــورا یــادآور شــد: ماهیت دشــمن در شــاه چراغ، 
ایــذه، اصفهــان مشــخص شــد؛ اگــر دشــمن کمــی احســاس کنــد 

کــه ناامنــی اســت بــه هیــچ کســی رحــم نمی کنــد.

خطبه های نمازجمعه شهرستان 
های آذربایجان شرقی 

عضو خبرگان رهبری: این میزان از مماشات در مقابل 
اشرار مسلح قابل قبول نیست

ــا  ــری ب ــرگان رهب ــرقی در خب ــردم آذربایجان ش ــده م نماین
ــت  ــان امنی ــان و مدافع ــی از هموطن ــه شــهادت جمع اشــاره ب
ــل ایــن  ــد در مقاب ــر کشــور گفــت: بای کشــور در تحــوالت اخی
ــن  ــا چنی ــات ب ــرد و مماش ــورد ک ــه برخ ــرارت قاطعان ــه ش هم

ــت. ــول نیس ــل قب ــه قاب ــچ وج ــه هی ــرارت هایی ب ش
ــا  ــدی  ب ــی پورمحم ــلمین محمدتق ــام والمس حجت االس
ــروی  ــیجیان و نی ــهادت بس ــر و ش ــات اخی ــه جریان ــاره ب اش
ــی بــه دســت اشــرار مســلح اظهــار کــرد: ایــن حــوادث  انتظام
ــر  ــا ه ــدارد و ب ــام ن ــمنان تم ــای دش ــد توطئه ه نشــان می ده

ــد زد. ــه خواهن ــامی ضرب ــوری اس ــه جمه ــد ب ــزاری بتوانن اب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اســتفاده از نیروهــای حافــظ امنیت 
بــدون ســاح باعــث بــروز خســارت هــای جبران ناپذیــری 
خواهــد شــد، گفــت: بایــد فرماندهــان و مســؤوالن امنیتــی در 
ایــن خصــوص تجدیدنظــر کننــد و حداقــل بخشــی از نیروهای 
حافــظ امنیــت کــف میــدان را مســلح کننــد واال هر روز شــاهد 

ــود. ــم ب ــرزو عملیات هــای تروریســتی در کشــور خواهی ب
ــزان از مماشــات  ــن می ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب پورمحمــدی ب
نیــز قابــل قبــول نیســت، افــزود: تــا کــی بایــد شــاهد شــرارت 
برخــی تعــداد اندکــی از اشــرار در کشــور بــود، مســؤوالن امنیت 
ملــی و قــوه قضائیــه بایــد از خــود قاطعیــت نشــان دهنــد و بــه 

ــان بدهنــد. ــن شــرارت ها پای ای
دشمنان به دنبال فرسایشی کردن اغتشاشات هستند

ــی  ــا فرسایش ــمنان ب ــت: دش ــترود گف ــه هش ــام جمع ام
ــوان  ــردم و نات ــته شــدن م ــال خس ــه دنب ــردن اغتشاشــات ب ک
نشــان دادن نیروهــای امنیتــی و انتظامــی هســتند تــا بــه ظن 
ــت  ــات را از دس ــرل اغتشاش ــد کنت ــده بتوانن ــان در آین خودش

ــد. ــت خــارج کنن حکوم
حجت االســام جعفریــان در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن 
شهرســتان افــزود: آنــان پیــش از ایــن نیــز بــرای ایجــاد ناامنــی 
در کشــور از طریــق اختاف افکنــی در میــان قومیت هــا 
برنامه ریــزی کــرده بودنــد کــه ایــن توطئــه توســط ملــت ایــران 

خنثــی شــد.
ــه  ــا ب ــی ایــن اغتشاشــات بن ــر اصل ــرد: بازیگ ــادآوری ک وی ی
فرمــوده رهبــری، آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی و عوامــل داخلی 
و خارجــی آنــان از جملــه آل ســعود اســت و تــاش دارنــد طــرح 

ــاده کننــد. ــران را پی سوریه ســازی ای
ــرد: فضاســازی گســترده در رســانه ها و  ــر نشــان ک وی خاط
فضــای مجــازی، اعتصابــات زورکــی، اختــال در زندگــی روزمــره 
مــردم و همراهــی برخــی از روزنامه هــا قســمتی از پــازل دشــمن 

ــش اســت. ــرای برنامه های در اج
حجت االســام جعفریــان تصریــح کــرد: در چنیــن شــرایطی 
ــت  ــه امنی ــردی علی ــر ف ــوی ه ــز از س ــخنرانی تحریک آمی س
کشــور حاکــی از جهالــت آن فــرد اســت؛ درســت مثــل اینکــه 

ــد. ــته اســت و آن را ســوراخ می کن ــردی در کشــتی نشس ف
وی بــا قدردانــی از تاش هــای نیروهــای امنیتــی و انتظامــی، 
ــال  ــا جــان و م ــرادی کــه ب ــا اف ــا ب ــه خواســت ت ــوه قضائی از ق

ــازی می کننــد برخــورد قاطعــی داشــته باشــد. ــردم ب م
امــام جمعــه هشــترود بــا تاکیــد بــر اینکــه نیروهــای مردمــی 
همــواره در صحنــه آمــاده هســتند، بیــان کــرد: بســیج مردمــی، 
زمینــه اتصــال مســتقیم بدنــه جامعــه بــا جایــگاه والیت فقیــه را 

ــی عرصه هــای کشــور حاضــر اســت. فراهــم کــرده و در تمام

- ایجـاد توانایی هـای الزم در آحـاد مردم بمنظـور کمک به 
هنـگام بـروز بایـا و حوادث غیـر پیش بینی

- کمک به دولت در امر سـازندگی
مخالفـت دشـمنان بـا تحقـق اندیشـه های اسـامی، برپایـی 
می کنـد؛  رو  روبـه  فراوانـی  مشـکات  بـا  را  عـدل  حکومـت 
شـیطنت ها و مزاحمت هایـی کـه سـامت جامعـه را بـه خطـر 
می انـدازد. نخسـتین گام برای گسـترش مبانی دینی در کشـور، 
ایجـاد بسـتر مناسـب و امنیـت اسـت. آرامـش روانـی و آسـایش 
خاطـر، عرصـه را بـرای حاکمیـت خـدا و قانـون او فراهـم مـی آورد.

یکـی از حیاتی تریـن وظایـف بسـیج، حفـظ امنیت کشـور 
اسـت. شـرکت پرشـور در جنگ تحمیلـی، نمونه برجسـته ای 
از حضـور موفـق بسـیج در صحنـه امنیـت ملـی بوده اسـت. 
دوره هـای  گذرانـدن  بـا  بسـیجی  نیرو هـای  نیـز  اکنـون 
گوناگـون نظامـی، خـود را در برابـر تهاجم دشـمنان خارجی و 

می سـازند. آمـاده  داخلـی  توطئه هـای 
حـوادث پیـش بینـی نشـده ماننـد زلزلـه، سـیل و توفـان، 
انسـان های فراوانـی را بـه کام مـرگ می کشـاند.  هـر سـاله 
بـرای  گام  نخسـتین  گیـری،  پیـش  بـرای  اقـدام  گرچـه 
ولـی  اسـت،  حـوادث  ایـن  از  ناشـی  خسـارت های  کاهـش 
بـه امدادرسـانی پـس از وقـوع ایـن پدیده هـا نیـز نبایـد بـی 
توجهـی کـرد. تجربه هـای تلخ گذشـته کـه به از دسـت دادن 
هـم میهنانمـان در حـوادث گوناگـون به ویـژه زلزلـه انجامید، 
زمینـه حرکـت مؤثـر نیرو هـای بسـیج در سراسـر کشـور شـد.

آنـان با آموزش شـیوه های امداد و نجـات و روش های پیش گیری 

و کاهـش خسـارت، آمادگـی مـردم را در برابـر ایـن حـوادث، افزایش 
می دهنـد. هـم اکنـون ایران، یکـی از سـریع ترین کشـور های جهان 
در امدادرسـانی به مناطق حادثه دیده اسـت؛ چرا که نیرو های آگاه و 
هوشـیار بسـیج، در این برنامه نیز همچون فعالیت های دیگر خود، 

موفـق عمل کـرده اند.
بـی  کـه  دارد  اهمیتـی  اسـامی،  احـکام  از  حکمـی  هـر 
توجهـی بـه آن، اجـرای احـکام دیگر را نیـز با مشـکل روبه رو 
می سـازد. در ایـن میـان، بـی توجهـی بـه احکامی کـه جنبه 
پدیـد  نابسـامانی  دیگـر،  احـکام  از  بیـش  دارنـد،  اجتماعـی 
مـی آورد. اسـام، روش جلوگیـری از نابسـامانی های اجتماعـی 
را امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر می دانـد. قـرآن کریـم و 
احادیـث معصومـان بـه صراحـت بـر این فریضـه الهـی تأکید 
می کننـد و فراموشـی آن را آفتـی می داننـد که سـامت دین 
و دنیـا را بـه خطـر می انـدازد و جامعـه را به فسـاد می کشـاند.

یکـی از وظایـف مهـم و دقیـق بسـیج، امـر بـه معـروف و 
نهی از منکر اسـت. بسـیج بـه عنوان نیرویـی مردمی، وظیفه 
دارد بـا هرگونه فسـاد و انحـراف اجتماعی برخـورد کند. انجام 
چنیـن وظیفـه حساسـی، نیازمنـد تربیـت نیرو هـای باتجربه 
و کارآزمـوده اسـت که شـیوه های برخورد درسـت بـا متخلفان 
را بشناسـند و بـا شـرایط و موقعیت هـای امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر نیز آشـنا باشـند. امـروزه، پایگاه های بسـیج در 
سراسـر کشـور، برنامـه منظـم و گسـترده ای را بـرای آمـوزش 

چنیـن افـرادی پیـش رو دارند.
منبع:

 - بشـیریه  تالیـف حسـین   - سیاسـی  بسـیج  و  انقـاب 
۱۳۷۲ سـال   - تهـران  دانشـگاه  انتشـارات 

۵آذر؛سالروزتشکیلبسیجمستضعفان
ادامه از صفحه اول



درمان اگزما با روش های  خانگی ساده و موثر
1- بلغور جو دوسر کلوئیدی

بلغور جو دوسر کلوئیدی از جو دوسر آسیاب شده تهیه می شود. این 
ماده از طریق آرام کردن و نرم شدن پوست ملتهب، به درمان اگزما کمک 
می کند. بلغور جو دوسر کلوئیدی به صورت کرم یا پودر در دسترس است.

نحوه استفاده:
1. پودر را به آب ولرم وان حمام اضافه کرده و به مدت 10 تا 15 دقیقه 

در آن غوطه ور شوید تا به لطافت پوست و رفع خارش کمک کند.
2. بعد از حمام، پوست خود را به آرامی خشک کنید و از یک الیه 

ضخیم مرطوب کننده غیرآلرژی زا با درصد چربی باال استفاده کنید.
2- روغن گل مغربی

روغن گل مغربی از گیاه گل مغربی تهیه شده و به صورت موضعی برای 
تسکین پوست تحریک شده استفاده می شود.

مصرف خوراکی این روغن، برای درمان بیماری های التهابی سیستمیک 
مانند اگزما کاربرد دارد. روغن گل مغربی حاوی اسیدهای چرب امگا 6 و 
اسید گاما-لینولنیک بوده و ممکن است در جلوگیری از التهاب بدن نقش 
داشته باشد.نتایج مطالعه در مورد روغن گل مغربی برای اگزما مختلف است. 
حتی با این وجود، بسیاری از مردم ادعا می کنند که این ماده بدون عوارض 

جانبی منفی، به کاهش عالئم اگزما کمک می کند.
3- روغن نارگیل

روغن نارگیل از گوشت نارگیل استخراج می شود و می تواند به عنوان 
یک مرطوب کننده طبیعی برای کمک به درمان اگزما استفاده شود.

نارگیل  باکتری روغن  اگزما، خاصیت ضد  انجمن ملی  براساس نظر 
به  و  استافیلوکوک روی پوست شده  باکتری های  باعث کاهش  می تواند 
جلوگیری از عفونت کمک کند. این کار برای افراد مبتال به بیماری اگزما 
پوستی مهم است زیرا ممکن است لک های پوستی، ملتهب شده، ترک 

خورده و ضمن ترشح، باعث ورود باکتری شوند.
برای بهره بردن کامل از خواص روغن نارگیل هنگام استفاده روی پوست، 
روغن بکر یا تهیه شده به روش پرس سرد را انتخاب کنید که بدون مواد 

شیمیایی فرآوری شده باشد.

پزشک من

»غیرت« به معناي رَشــک و حسد مردانه و سرشار از صفات آن 
است و در تداول فارسي زبانان به معناي حمّیت و محافظت عصمت 

و آبرو و ناموس ونگهداري عزّت و شرف آمده است.]۱[ 
علماي اخــاق نیز غیرت را چنین تعریف کــرده اند، غیرت و 
حمّیت، یعني تاش در نگهداري آنچه که حفظش ضروري اســت، 
این صفت در قالب مطلوبش از شجاعت، بزرگ منشي و قوت نفس 
انسان سرچشــمه مي گیرد و یکي از ملکه هاي نفساني انسان و 
سبب مردانگي است و مرِد بي غیرت از زمره مردان خارج است.]۲[ 

اگر غیرت بري با درد باشي وگر بي غیرتي نامرد باشي]۳[ 
ضرورت غیرت 

»غیرت« یکي از کماالت انساني است که دست پرتوان آفرینش، 
اســباب آن را در وجود آدمي تعبیه کرده است. غیرت ورزي در حد 
عالي آن، الزمه انســانیت آدمیان مخصوصاً مؤمنان پرهیزکار است. 

امیرمؤمنان ـ علیه السام ـ فرمود: 
َُّه َمْنُکوُس الَْقلِْب«]4[  َیَغرْ، َمْن ال یَغاُر َفاِن »اِنَّ اهللَ یَغاُر لِلْمؤِمِن َفلْ
خداوند براي مؤمن، غیرت مي ورزد، پس او نیز باید غیرت آورد. 

هر کس غیرت نورزد، دلش وارونه است. 
شــاید مراد از وارونگي دل این باشــد که شــخص بي غیرت از 
حالت طبیعي انســان خارج شده و به ورطه پوچي و تباهي سقوط 

کرده است. 
وجود غیرت در جامعه انساني تا آنجا ضروري و حیاتي است که 
شــارع مقدس اسام در تشریع احکام نیز به آن عنایت داشته است. 

رسول خدا ـ صلي اهلل علیه و آله ـ فرمود: 
َم الَْحراَم َو َحدَّ الُحدوَد وَ  ما اََحٌد اَْغَیَر ِمَن اهللِ َو  »ااَل َو اِنَّ اهللَ َحــرَّ

ِمْن َغْیرَتِِه َحرََّم الْفواِحَش«]۵[ 
آگاه باشــید که خداوند، محرمات را حرام و حدود را وضع کرد و 
هیچ کس غیورتر از خدا نیســت که از روي غیرت، زشتیها را حرام 

کرده است. 
بر همین اساس، خدا به هر غیرتمندي نظرلطف و مرحمت دارد. 

امام صادق ـ علیه السام ـ فرمود: 
»اِنَّ اهللَ َغیُوٌر یُِحبُّ ُکلَّ َغیورٍ«]6[ 

خداوند، غیور است و هر غیرتمندي را دوست دارد. 
از آنچه گذشت، به اهمیت، ضرورت و تقویت غیرت پي مي بریم، 
ذکر این نکته نیز ضروري اســت که انســان با شنیدن واژه غیرت، 
ناموس و حریم خانواده در ذهنش تداعي مي شود در حالي که مرز 
غیرت از این حد فراتر رفته انواع و اقســام دیگري را شامل مي شود 
که اهمیت آنها نیز از غیرت ناموســي کمتر نیست. در این جا به 

انواع غیرت اشاره مي شود. 
انواع غیرت 

شــاید بتوان انواع غیرت را به تعداد پدیده هایي که نزد انســان 
تقّدس و حرمت دارد، گسترش داد که در این صورت از مرز شمارش 
فراتــر مي رود. اما از دیدگاه دیگر مي توان همه پدیده هاي مقّدس 
را در قالــب دین، ناموس و آبرو و میهن خاصه کرد که در نتیجه، 

غیرت به سه نوع: دیني، ناموسي و ملّي تقسیم مي شود. 
الف ـ غیرت دیني 

منظور از غیرت دیني، این اســت که انسان مسلمان نسبت به 
کیان اســام و آنچه بدان مربوط مي شــود حّساس باشد، با تمام 
توان در اثبات و اجراي آن بکوشد و از کوچکترین خدشه و تعرّضي 
نســبت به آن جلوگیري کند. بر این اساس، جهاد، امر به معروف و 
نهي از منکر، سفارش به حق  و صبر، تعلیم و تعلّم و... مي تواند در 
راســتاي غیرت دیني قرار گیرد، چرا که هر یک از موارد یاد شده از 
یک ســو، در تحکیم احکام اسام مؤثر است و از سوي دیگر، با ضّد 

آن سرستیز دارد. 
قرآن مجید با لحن تحریک آمیزي از مســلمانان مي خواهد که 
ضمن تقویت غیرت دیني خویش در موارد لزوم، آن را به کار گیرند 

و از اسام و مسلمانان بي یاور دفاع کنند: 
»َو ما لَُکْم ال تُقاتِلُوَن في َسبیِل اهللِ َو الُْمسَتْضَعفیَن ِمَن الرِّجاِل 

و الِنساءِ َو الْوِلْداِن«]۷[ 
شــما را چه شــده که در راه خــدا و مردان و زنــان و کودکان 

مستضعف نمي جنگید؟ 
پیام این آیه نشــانگر آن است که جنگیدن در راه خدا و تاش 
در رهاسازي مســتضعفان خواسِت خدا و الزمه مسلماني است که 
اگر انجام نپذیرد، دور از انتظار و مورد اعتراض خدا قرار مي گیرد. 

امیرمؤمنان ـ علیه الســام ـ نیز غیرت را عین دیانت دانسته، 
فرمود: 

»َغْیرَُة الرَُّجِل ایماٌن«]۸[ 
غیرت مرد )عین( ایمان است. 

همه غزوه ها و سریّه هاي پیامبر ـ صلي اهلل علیه و آله ـ جنگ 
هاي ســه گانه امیرمؤمنانـ  علیه السامـ  مبارزه و صلح تحمیلي 
امام مجتبي ـ علیه السام ـ و حماسه جاوید عاشورا و مبارزات بي 
امان پیشوایان معصوم ـ علیهم الّسام ـ و علماي دردآشنا در طول 
تاریخ، جملگي رنگ »غیرت دیني« دارد، خداوند مي فرماید حتي 
پیامبــر ـ صلي اهلل علیه و آله ـ از اینکه مــردم ایمان نمي آورند، 

نزدیک بود هاک شود. 
»لََعلََّک باِخٌع نَْفَسَک ااَّل یَُکونُوا ُمْؤِمنیَن«]۹[ 

گویــا از اینکه ایمان نمي آورند. مي خواهي جانت را از دســت 
بدهي! 

امام عليـ  علیه الســامـ  از این که مسلمانان نسبت به اجراي 
احکام اســام و جهاد در راه خدا، بي تفاوتي نشان مي دادند، دلش 

چرکین بود و از خدا مرگ طلب کرد. 
»... قاتَلَُکــم اهللُ لََقــد َمَاتُم َقلْبــي َقیحاً َو َشــَحْنُتم َصدري 

َغیظاً...«]۱۰[
وذم بی غیرتی

خدا مرگتان دهد که دلم را چرکین کردید و سینه ام را از خشم 
آکندید! 

همچنین مي فرماید: 
»َو لَــَوِدْدُت اَنَّ اهللَ َفرََّق بَْینــي وَ  بَْیَنکم َو الَْحَقني بَِمْن ُهَو اَحق 

بي ِمْنُکم...«]۱۱[ 
دوست دارم که خدا میان من و شما جدایي افکند و به کسي که 

سزاوارتر از شما به من است، ملحقم سازد. 
ب ـ غیرت ناموسي 

حمایــت و حفاظت از نامــوس، ارتباطي تنگاتنگ با شــرف و 
مردانگي شــخص مسلمان دارد و اسام با تأکید از او خواسته که از 
ناموس خود و هم کیشانش در برابر هر گونه گزند داخلي و خارجي 
به شدت دفاع کند و کمترین مسامحه اي از خود بروز ندهد، حتي 

روایت شده که: 
»اگر کســي ببیند که مرد بیگانه اي با همسرش نزدیکي مي 

کند، مي تواند هر دو را بکشد«]۱۲[ 
فتواي امام راحل )قدس سرّه( نیز چنین است: 

اگر به ناموس کسي ـ خواه همسرش باشد یا دیگران ـ به قصد 
تجاوز حمله شــود، واجب است به هر وسیله ممکن آن را دفع کند 
گرچه به کشتن مهاجم بیانجامد، بلکه اگر قصد آبروریزي به کمتر 

از تجاوز هم داشته باشد، به ظاهر حکمش همین است.«]۱۳[ 
همچنین، مســلمانان وظیفه دارند که در میان خودـ  در روابط 
اجتماعي و خانوادگي ـ عّفت شــخصي و عمومي را رعایت کنند. 
زنان با حجاب کامل اســامي و رعایت شؤون اجتماعي، از هر گونه 
خودنمایــي و تحریک مردان امتناع ورزنــد و مردان نیز با متانت و 
حفظ امانت نســبت به پاکدامني خود و دیگران همت گمارند. نیز 
ناموس خویش را از رفت و آمدهاي غیرضروري، پوشــیدن لباسهاي 
جلف و زننده، هر گونه خودآرایي در اجتماع، ســخن گفتن و روبرو 
شدن با نامحرم و... باز دارند تا زمینه هاي ناامني ناموسي محو شده، 

جاي خود را به امنیت و عفت بدهد. 
ج ـ غیرت ملّي 

مراد از »غیرت ملّي« احساس مسؤولیت در برابر تمامیت ارضي 
کشــور اسامي و دلسوزي و حمایت از مســلمانان و عزت و شرف 
آنان است که به شــکلي با »غیرت دیني« و »غیرت ناموسي« نیز 

پیوند دارد. 
ناگفته مشخص است که »ملّي گرایي«  به معناي امروزي از نظر 
اســام محکوم و نامعقول اســت؛ ولي وطن دوستي و مشارکت در 
دفاع از میهن و هم میهنان مســأله اي است که با سرشت انساني 
عجین و از سوي اسام نیز به رسمیت شناخته شده است و روایت 

زیر گواه آن مي باشد: 
»ُحبُّ الَْوَطِن ِمَن ااْلیماِن«]۱4[ 

وطن دوستي از ایمان است. 
پس از جنــگ صّفین و فتنه حکمّیــت، نیروهاي معاویه یک 
سلســله عملیات ایذایــي در نوار مرزي و شــهرهاي تحت فرمان 
امیرمؤمنــان ـ علیه الســام ـ انجام داند، آن حضــرت از چنین 
جســارتي بسیار دلگیر شد و با جّدیت از نیروهاي خویش خواست 
که به این حمات پاســخ دهند و پس از آنکه شــنید ضّحاک بن 
قیــس به زائران خانه خدا حمله کرده و اموالشــان را به غارت برده 

است، به مردم فرمود: 
»... الیُدرَُک الَْحــقُّ ااّل بِالِْجّد اَيَّ داٍر بَْعَد دارُِکْم تَْمَنُعوَن وَ  َمع اَّي 

اِمام بَْعدي تُقاتُِلوَن«]۱۵[ 
حق، جز در ســایه تاش و کوشــش به دست نمي آید، پس از 
)تصــرف و غارت( این میهن از چه دیاري دفاع خواهید کرد و بعد از 

من، همراه کدام پیشوا خواهید جنگید؟ 
امام خمیني )قدس سرّه( در این باره چنین فتوا داده است: 

»اگر دشمني به کشور اسامي یا مرزهاي آن حمله کند و اسام 
و جامعه اسامي مورد خطر قرارگیرد، بر مسلمانان واجب است که 

به هر وسیله ممکن و با بذل جان و مال از آن دفاع کنند.«]۱6[ 
منابع
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صفت غیرت 
و ذم بی غیرتی در اسالم  

حجتاالسالمسیدداودروحانیحسینی 

دشمن در تالش
 ایجاد سوریه سازی ایران است

اسـت. تبییـن 
کشته سـازی  دنبـال  بـه  دشـمن  شـد:  یـادآور  وی 
اسـت،  شـده  فـوت  نفـر  دو  تبریـز  خـود  در  اسـت، 
هسـت  فیلم شـان  اسـت،  مشـخص  خانواده هایشـان 
ولـی دشـمن ادعـا می کنـد کـه نظـام آنهـا را کشـته 

 . ست ا
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز بـا تاکید بـر اینکه 
دشـمن بـا جنـگ رسـانه ای بـه همـه حملـه کـرده 
اعتصـاب  فراخـوان  روز  سـه  دشـمن  افـزود:  اسـت، 
تـا  کردنـد  مجبـور  ارعـاب  بـا  را  کاسـبان  دادنـد، 
سراسـری  اعتصـاب  ایـن  ببندنـد،  را  مغازه شـان 

؟  شد
عالـی بـا بیـان اینکـه امـروز در جنـگ تمـام عیار 
رسـانه ای قـرار گرفته ایـم، گفـت: دشـمن با تمـام قوا 
در نبـرد بـا ماسـت و خواسـته اول و آخر دشـمن در 

طول این 4۳ سـال تسـلیم شـدن اسـت. 
وی ادامـه داد: نفـوذ گروهک هـا، توطئه هـا، ایجـاد 
جملـه  از  سـاله  هشـت  جنـگ  تحمیـل  و  ترورهـا 
هـم  االن  و  بـود  سـال ها  ایـن  در  دشـمن  اقدامـات 
بلکـه جایگزیـن آن  تانـک نیسـت  از تـوپ و  خبـری 

اسـت.  اینترنـت 
لـو  بـه  اشـاره  بـا  موقـت  جمعـه  موقـت  خطیـب 
رو  و  سـی  بی بـی  خبرنـگار  صوتـی  فایـل  رفتـن 
شـدن از ماهیـت شـبکه سـعودی، گفـت: تنهـا هدف 
می بینیـم  هـم  االن  و  اسـت  کشـور  تجزیـه  دشـمن 

شـده اند.  عمـل  وارد  گروهک هـا  همـان  کـه 
ایجـاد  تـاش  در  دشـمن  داد:  ادامـه  وی 
رادیکالـی  حـرکات  بـا  و  اسـت  ایـران  سوریه سـازی 
منافقیـن  ایـن   6۰ دهـه  خـرداد  در  مـی رود؛  پیـش 
مـردم  روز  هـر  و  مسـلحانه می کردنـد  اعـام جنـگ 
شـکل.  همـان  هـم  االن  و  کشـتند  را  مـا  از  زیـادی 
عالـی متذکـر شـد: حادثـه ایـذه و شـاهچراغ ترور 
کـور اسـت؛ کـودک ۱۰ سـاله چـه گناهی داشـت؟ از 
خداونـد می خواهیـم تـا بصیـرت و هوشـیاری مـردم 

را بیـش از ایـن کنـد. 
خواسـته  عمـق  یعنـی  بصیـرت  کـرد:  اضافـه  وی 
دشـمن را دیـدن؛ ظاهـر بیـن نبـودن. تـا االن شـکر 
شـهید  و  کـرده  صبـر  بصیـر  مـردم  کـه  می کنیـم 

داده انـد. 
خطیـب ایـن هفتـه نمـاز جمعـه تبریـز در بخـش 
شـده  اشـاره  غیبـی  امدادهـای  بـه  خطبه هـا  دیگـر 
در قـرآن کریـم اشـاره کـرد و گفـت: جنـگ احـزاب 
از جملـه جنگ هـای شـدیدی بـود کـه مشـرکان بـا 
و  داخلـی  دشـمنان  از  اعـم  نفـر  هـزار   ۱۰ از  بیـش 
نتیجـه  بـه فتـح مدینـه رفتنـد ولـی همـه  خارجـی 
ایـن جنـگ را می دانیـم کـه چگونـه گیـر خندق های 

کنـده شـده افتادنـد؟ 
وی ادامـه داد: امدادهـای غیبـی زیـادی در خـود 
انقـاب اعـم از کودتـای نـوژه، عملیـات طبـس وجود 
داشـت کـه کافیسـت تاریـخ دفـاع مقـدس و انقـاب 

را بازبینـی کنیـد. 
دعـا،  قبیـل  از  راه هایـی  کـرد:  خاطرنشـان  عالـی 
ایمـان و بـاور بـه وعـده الهـی، صبـر و تقـوا، تـوکل 
بـر خداونـد و اعتمـاد بـه او، اسـتقامت منجـر به رقم 

الهـی می شـود. امـداد  خـوردن 
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آدابنمازجمعه

سنگری در برابر تهاجم فرهنگی
ــرای  ــد ب ــری بای ــام معظــم رهب ــدگاه مق ــن از دی بنابرای
مقابلــه بــا تهاجــم همــه جانبــه دشــمن، همیشــه آمــاده 
ــای  ــن و ارزش ه ــد از دی ــن راه بای ــان در ای ــه انس ــود؛ ک ب
ــی کمــک  ــرای بصیــرت افزای دینــی مثــل نمــاز جمعــه ب

بگیــرد.
پاســخ بــه نیازهــای اعتقــادی، عملــی و سیاســی 

مخاطبــان
ــی  از دیــدگاه مقــام معظــم رهبــری نمــاز جمعــه محل
ــادی و  ــای اعتق ــؤاالت و نیازه ــایی از س ــره گش ــرای گ ب
سیاســی مخاطبــان و جوانــان اســت کــه خطیــب جمعــه 
بایــد بــه ایــن اصــول دقــت الزم را داشــته باشــد. ایشــان در 
ایــن زمینــه خطــاب به ائمــة جمعه، مــی فرمایند: »ســعی 
شــود خطبــه های نمــاز جمعــه، دربردارنــدة نیازها و پاســخ 
دهنــدة ســؤاالت و گــره هــای ذهنــی مخاطبــان، بــه ویــژه 
نســل جــوان در زمینــه هــای اعتقــادی، عملــی و سیاســی 

باشــد« )بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، ۱۸/ 6/ ۱۳۹۲(.
بنابرایــن بایــد تــاش شــود تعــداد بیشــتری از مــردم بــا 
احــکام و تعالیــم اســام آشــنا شــوند و هیــچ فــرد، گــروه یا 
قشــری از ایــن آشــنایی محــروم نماننــد و ایــن آمــوزه هــا 
هرچــه بیشــتر در دل افــراد رســوخ یابــد. عــاوه بــر تعلیــم 
و تربیــت دینــی مــردم، بایــد از آگاه کــردن آنــان نســبت به 
اوضــاع و احــوال سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه و 
نیــز دیگــر جوامــع غفلــت نشــود )مصبــاح یــزدی، ۱۳۹۲، 

ص ۱۸۹۱۹۰(.

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

نفاشی ســتایش محمدی پایه هفتم  مدرسه 

پرورش  و  آموزش  بالسین  باهنر  شهید 

کندوان منطقه 

ادامه از صفحه اول
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تقویمتاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 4 آذر 1401 (
ــته  ــم برجس ــي« عال ــه امام ــیداحمد فقی ــت  اهللَّ »س ــت آی  رحل

اصفهــان )۱۳۷۲ ش(
ــردم  ــت م ــه دس ــتقراضي روس ب ــک اس ــاختمان بان ــدام س انه

تهــران )۱۲۸4 ش(
ــه«  ــادي فرزان ــته »محمده ــوف برجس ــم و فیلس ــت حکی رحل

ــه« )۱۳44ش( ــم فرزان ــه »حکی ــروف ب مع
ــتثنایي در  ــدارس اس ــي م ــان« بان ــه  ب ــار باغچ ــت »جب درگذش

ایــران )۱۳4۵ ش(
ارتحــال فقیــه و مجتهــد بزرگــوار آیــت  اهللَّ »میــرزا احمــد 

)۱۳6۰ش( ســرایي« 
شهادت شهید علی چیت  سازیان )۱۳66ش(

ــاده  ــن در روز آم ــت ۵۰۰ ت ــا ظرفی ــارس ب ــیمان ف ــه س کارخان
ش( شــد)۱۳4۵  بهره بــرداری 

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
) 1 جمادی االول 1444 (

  تولــد سیاســتمدار و نویســنده  ي ایرانــي شــریف  الدین کاشــاني 
)4۵۹ ق(

  صــدور حکــم تحریــم تنباکــو توســط میــرزاي بــزرگ شــیرازي 
)۱۳۰۹ ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
 ) 25 نوامبر 2022 (

ــه و خــروج نیروهــاي اســتعماري انگلســتان از ســرزمین    تخلی
ــکا  )۱۷۸۳م( امری

 تولد »لوپه وگا« ادیب و نویسنده شهیر اسپانیایي )۱۵6۲م(

دیدن مانع وضو پس از نماز
سـؤال۱: اگـر شـخصی پیـش از وضـو، دسـت خود را بررسـی 
کنـد کـه مانعی نباشـد ولی پس از نمـاز متوجه یک مانع شـود، 

حکم چیسـت؟
جـواب: اگـر اطمینـان دارد کـه مانع، هنـگام وضو بوده اسـت، 
وضـو و نمـاز صحیـح نیسـت؛ در غیـر ایـن صـورت وضـو و نماز 

ندارد. اشـکال 
 صرف اموال زن برای عزاداری

سـؤال۲: اگـر زنـی بخواهـد از درآمد یا مـال خود، بـرای انجام 
مراسـم اهـل بیت)علیهـم السـام( اسـتفاده کنـد، نیاز بـه اجازه 

دارد؟ شوهر 
جـواب: در مـوارد غیـر نـذر، اختیـار بـا خـود اوسـت امـا در 
صـورت حضـور شـوهر، نـذر زن بنـا بـر احتیـاط واجـب بایـد با 

اجـازه او باشـد.
 رعایت حق الناس در عزاداری

سـؤال۳: آیـا بـه راه انداختـن دسـته های عـزاداری در معابـر 
عمومـی کـه گاهـی اوقـات باعـث اذیـت و بسـته شـدن مسـیر 

عابـران و وسـائل نقلیـه مـی شـود، اشـکال دارد؟
جـواب: به راه انداختن دسـته های عزاداری برای سیدالشـهداء 
و اصحاب ایشان)علیهم السـام( و شـرکت در امثال این مراسـم، 
امـری بسـیار پسـندیده و مطلـوب اسـت و از بزرگتریـن اعمالی 

اسـت کـه انسـان را بـه خداونـد نزدیک مـی کند، 
ولـی بایـد از هـر عملـی کـه باعـث اذیّـت دیگران 
مـی شـود و یـا فـی نفسـه از نظـر شـرعی حـرام 

اسـت، پرهیـز گردد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

دانــش آمــوزان مدرســه عصمــت از مدرســه 
علمیــه الزهــرا )س( تبریــز بازدیــد کردنــد.

ــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه  آدینــه تبریــز ب
ــری در  ــی نظ ــام مجتب ــت االس ــز، حج از تبری
بازدیــد دانــش آمــوزان مدرســه عصمــت از 
مدرســه علمیــه الزهــرا )س( تبریــز خطــاب بــه 
ــد تــا جــوان هســتید  آنــان گفــت: ســعی کنی
اســتعدادهای خــود را کشــف کنیــد کــه در چه 
ــر آن  ــد ب ــی داری ــت و آمادگ ــه ای ظرفی زمین
بپردازیــد تــا در زندگــی دچــار مشــکل نشــوید.

و  مســائل  مــورد  در  داد:  ادامــه  وی 
ــر  ــد و فرات ــاز کنی مشــکات، ذهــن خــود را ب
فکــر کنیــد و بــدون اســتعدادیابی رشــته 

مــورد عاقــه خــود را انتخــاب نکنیــد.
ــت  ــه اهمی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــری اف نظ
ــود  ــه خ ــدا عاق ــت ابت ــم اس ــواده مه و ارزش خان
نســبت به رشــته مورد نظــر را بــه خانــواده بگویید 
تــا اجبــاری در انتخــاب رشــته مــورد نظــر نباشــد.

ــان  ــز خاطرنش ــه تبری ــوزه علمی ــتاد ح اس
کــرد: طبــق فرمایــش قــرآن )و بالوالدیــن 
ــد(؛  ــی کنی ــود نیک ــن خ ــه والدی ــانا؛ و ب احس
ــا بوســیدن پیشــانی و  ایــن احتــرام می توانــد ب
دســت باشــد و تــا زنــده هســتند قــدر ایشــان را 
ــد  ــرام کنی ــادر خــود احت ــدر و م ــه پ ــد؛ ب بدانی
ــا دعاهــای  ــه هرجــا رســیده ب کــه هــر کــس ب

ــت. ــوده اس ــن ب والدی
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اکبـر  آیـت اهلل میرزاعلـی  حضـرت 
از  مرنـدی فرزنـد مـا علـی مقـدس 
علمـای اعـام و فقهـای عالـی مقـام  و 
عرفـای کرام در قـرن چهاردهم هجری 
قمـری اسـت. در سـال 1314ق برابر با 
127۵ ش در شهرسـتان مرنـد دیده به 
جهـان گشـود. دروس مکتبخانـه ای و 
مقدمـات علـوم حـوزوی را نـزد پـدر و 
شـیخ محمدحسـین رفیعیـان و حـاج 
شـیخ باقـر مجتهـد مرنـدی آموخـت. 

آنـگاه عـازم حـوزه علمیـه تبریز شـد.
سـطوح عالـی را از گنجینـه علمـای بزرگ وقـت حوزه تبریـز از جمله 
آیت اهلل میرزا ابوالحسـن انگجی برگرفت در سـی سـالگی با توشـه ای در 
خـور از فضـل و فضیلـت آهنگ حـوزه علمیه نجف اشـرف کـرد و مدت 
شـانزده سـال از محضـر بـزرگان همچـون  حضـرات آیـات عظـام میرزا 
محمدحسـین نایینـی، میرزا علـی محقق ایروانی، شـیخ محمدحسـین 
غـروی اصفهانـی، آقـا ضیاءالدین عراقی و سـید ابوالحسـن اصفهانی و در 
فلسـفه و حکمـت نیـز از محضـر آقاسـید حسـین بادکوبه ای بهـره مند 

گشـت و بـه مقـام واالی اجتهـاد در علوم اسـامی نایل شـد.
وی پـس از کسـب مقامـات عالـی علمی و معنـوی بـه زادگاه خویش 
بازگشـت و بـه تبلیـغ و ترویـج علـوم  و معـارف  دینـی و احکام شـرعی 

همت گمـارد.
وی در جریانـات اجتماعـی همـواره جانـب حـق را پیمـود و از نهضت 

اسـامی حمایت بـی دریـغ نمود. 
سـرانجام روح رحمانـی آن عالـم ربانـی و فقیـه عارف پس از گذشـت 
بیـش از یـک قرن زندگانـی طیب و طاهردر یازدهم شـوال سـال 1416 
ق. برابـر بـا 1374 ش.  بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت و پـس از تشـییع بـا 

شـکوه در زادگاهـش شهرسـتان مرنـد به خاک سـپرده شـد.
افاض اهلل علینا من برکات تربته

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

میرزا علی اکبر مرندی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1392

مالک رؤیت هالل
رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد آیا رویت تصویر هال ماه با استفاده از 
دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطاعات ضبط شده توسط رایانه، برای 

اثبات اول ماه کفایت می کند؟
ج. رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ماک آن 
است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ 
محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت 

معلوم نیست محل اشکال است.
 زمان پرداخت زکات فطره

آیا میشود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز 
بعد از عید فطر به فقرا داد؟

ج. مانعی ندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری 
کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد 

مجدداً نیت فطره کند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 2 خرداد 1399 (
 اعتــراض مســلمانان جهــان بــه هتــک حرمــت رژیــم بعــث 

ــات )137۰ ش( ــات عالی ــه عتب ــراق ب ع
درگذشت ناصر حجازی)1328-139۰(

شهادت شهید محمود شهبازی دستجردی )1361ش(
زلزله شدید در ترکیه هزاران نفر را کشت)13۵۰ش(

روحانیــون فــارس اعامیــه ای انتشــار داده مــردم را بــه قیــام 
علیــه بیگانــگان تهییــج کردنــد و غالب شــهرهای فارس بدســت 

عشــایر ســقوط کــرد )1297ش(
ــر اثــر طغیــان آب رودخانه هــاي فــرات و دجلــه و ازدیــاد آب  ب
شــط العــرب ســیل مهیبــي در خرمشــهر جــاري شــد و..)1333 

ش(
ــران امضــاء شــد.  ــي دانشــگاه ته ــور اتم ــرارداد نصــب راکت ق

ش(  1337(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 28 رمضان 1441 (
  درگذشت »ابو معشر بلخی« محدث و منجم)272 ق(
 وفات سیدمحمد شیرازی؛ سلطان        الواعظین )1391ق(

درگذشت مالک دیلمی ، خوشنویس )941ق(
موالنــا مالک دیلمــی )924-969 هــ .ق/1۵18-1۵62 م( از کاتبان 
و خوشنویســان اهــل فیلواگــوش قزویــن در قــرن دهــم هجــری 
اســت. او از خوشنویســان و نســتعلیق  نویســان زبردســت به شمار 
می آیــد کــه خطــوط جلــی و خفــی )درشــت و ریــز( را بــا مهــارت 
و بــه درســتی می نوشــت. کتیبــه هــای عمــارت چهــل ســتون 

از آثــار اوســت.
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 22 می 2020 (
  تولد »ژراژ دو نِرْوال« شاعر معروف فرانسوي )18۰8م(

ــهور  ــنده مش ــاعر و نویس ــو« ش ــور هوگ ــت »ویکت  درگذش
)188۵م( فرانســوي 

ــط  ــل توس ــت بین المل ــا کمونیس ــرْْن« ی ــال »ُکمیْنِت  انح
ــوروي )1943م( ــر ش ــتالین رهب اس
 روز ملي و اتحاد دو یمن )199۰م(

روز قدس از دیدگاه امام خمینی)ره(
»روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسام است؛ روز 
حکومت اسامی است. روزی است که باید جمهوری اسامی 
در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید 
به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسامی 
پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسام و روز رسول اکرم می 
دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ 
و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و 
با تمام قدرت و قّوت در مقابل اجانب بایستند. « )صحیفه امام؛ 

ج  9، ص: 278(
روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر 
پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه 
اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد!....... روز قدس 
روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که باید دست 
خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.... روز 
قدس روز اسام است. روز قدس روزی است که اسام را باید احیا 
کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسام در ممالک اسامی اجرا بشود. 
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که 
اسام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع 
نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسام است. )صحیفه امام؛ ج 

9، ص 277(
»روز قدس« یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط 
با  باشد. روز مقابله مستضعفین  به قدس داشته  اختصاص 
مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم 
امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که 
باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ 
مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و 
متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می 
دانند، و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین - آنهایی 
که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی- در 
این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر 
کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف 
معلوم شود، باید ملتهای مستضعف اعام وجود بکنند در مقابل 

مستکبرین. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 276(
روز قدس یک روز اسامی است، و یک بسیج عمومی اسامی 
بود. و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک »حزب 

مستضعفین« در تمام دنیا. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 28۰(

صحيفه نور امام خميني )ره(

کاروانســرای خواجــه نظــر مربــوط بــه دوره صفــوی اســت و در 
شهرســتان جلفــا، کنــار رودخانــه ارس و پــل ضیــاء الملــک واقــع شــده 
و ایــن اثــر در تاریــخ 17 اســفند 1381  به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.
تاورنیــه فرانســوی ایــن کاروانســرا را دیــده و می نویســد: خواجــه نظر از 
ارمنیــان معتبــری بــود کــه از جلفــا خارج شــدند، چــون در تجــارت ترقی 
کــرد و نــزد شــاه عباس و جانشــین او شــاه صفــی اعتبــارات حصل نمود 
او را کانتــر ملــت ارامنــه کردنــد. بــه افتخــار وطــن اصلــی خود جلفــا، 2 
کاروانســرای بــزرگ در آن جــا بنــا کــرد کــه هنــوز در طرفیــن رودخانــه 
باقــی هســتند و بیشــتر از 1۰۰۰۰۰ اکــو در آنجــا خــرج کــرد، امــا ایــن دو 
بنــای عالــی به واســطه فوت بانــی ناتمــام ماندنــد. در 3 کیلومتری جلفا، 
کاروانســرای ویرانــه ای وجــود دارد کــه بنــای آن در زمان شــاه عباس کبیر 
بــه هزینــه خواجــه نظــر ارمنــی، از مقربــان درگاه شــاهی بــه عمــل آمده 

اســت. ایــن کاروانســرا بــه نــام کاروانســرای جلفا نیــز معروف اســت.
ــی، دو  ــد ضلع ــدور، چن ــای م ــی دارای پان ه ــراهای عباس کاروانس
ــی بوده انــد. امــا در  ــا تــاالر ســتون دار و چهــار ایوان ــی، و کاروانســرا ب ایوان
ایــن بیــن یــک ســری کاروانســراها دارای پان هــای متفــاوت بــا ایــن الگو 
می باشــند. ماننــد کاروانســرای ســبزه وار و نیــز کاروانســرای خواجــه نظر 

. جلفا
ایــن کاروانســرا دارای حیــاط مرکــزی و ســه ایــوان در ســه طــرف حیاط 
می باشــد بنــا در ســه ضلــع حیــاط چرخیــده و مصالــح آن ســنگ تراش 
ــی  ــا طــاق جناق ــدی شــکل ب و آجــر می باشــد. دارای پوششــهای گنب
ــت  ــی جه ــل راهروهای ــکل دارد از داخ ــتطیل ش ــان مس ــد. پ می باش
دسترســی بــه اتاقهــا وجــود دارد. طــول بنــا دو برابــر عــرض آن می باشــد.

کاروانسرای خواجه نظر

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــب رضــاي  ــم کس ــت نه ــاي کان دول در راهبرده
الهــي از طریــق عدالــت گســتري، مهــرورزي، خدمــت 
بــه بنــدگان خــدا و پیشــرفت و تعالي مــادي و معنوي 
کشــور بــه عنــوان ارزشــها مطــرح شــده و آرمــان خــود 
را “فراهــم کــردن زمینــه هایــي بــراي برپایــي حکومت 
ــان هــدف  ــیم نمــوده و در بی ــي ” ترس ــه جهان عادالن

بنیادیــن آن آمــده اســت:
ــا  ــوأم ب ــط ت ــه قس ــور- اقام ــت مح ــعه عدال “توس
ــر اســاس  ــي و پیشــرفت ” ب مهــرورزي، خدمــت و تعال
ارزشــها، آرمانهــا و اهــداف فــوق راهبــرد کان ایــن دولت 
ــي  ــعه و تعال ــت و توس ــط عدال ــت از: “بس ــارت اس عب
همــه جانبــه و درونــزا مبتنــي بر اســام نــاب محمدي 
)ص( و بکارگیــري علــوم و فنــون پیشــرفته بــراي تحقق 

عدالــت و ارتقــاء ســامت و رفــاه اجتمــاع. ”
ــود را  ــتهاي خ ــا و سیاس ــه ه ــم برنام ــت نه دول
ــه  ــم نمــوده و ب ــوق تنظی ــر اســاس راهبردهــاي ف ب
ــا،  ــه درآمده ــع عادالن ــان توزی ــق آرم ــور تحق منظ
ــا،  ــع محرومیته ــا و رف ــات و فرصته ــا و امکان کااله
ــد اســت: “آنچــه در  ــور معتق ــس جمه شــخص رئی
ــات  ــع امکان ــي شــود، توزی ــرح م ــت مط فصــل عدال
محرومیتهــا،  میــزان  ماحظــه  بــا  فرصتهــا  و 
ــاي کشــور  اســتعدادها و ظرفیتهــا در همــه جغرافی

ــت. ” اس
از همیــن رو، تمرکــز زدایــي از تهــران و توجــه بــه 
تمــام نقــاط کشــور در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه 
ــي  ــژاد در تبییــن ایــن ضــرورت م و آقــاي احمــدي ن
گویــد: “اینکــه تهــران همــه ایــران اســت، امــري باطــل 
ــران،  ــه ای ــه هم ــت، ن ــران اس ــز ای ــران مرک ــت، ته اس
تهــران قطــب ایــران اســت، نــه همــه ایــران، مــا بایــد 
کاري کنیــم کــه ایــران همــه جــاي ایــران باشــد کــه 
یکــي از آنهــا، چرخــش و بیــن مــردم بــودن اســت که 
ــران  ــاط ای ــام نق ــر تم ــر دارد. شــما وی ــم اث ــي ه خیل

هســتید، فقــط وزیــر تهــران نیســتید. ”

فعالیت ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت 
آذربایجان شرقی ماهیت فرهنگی دارد

 مســئول کمیته فرهنگی ســتاد پشــتیبانی مدافعان 
ســامت آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســتاد 
ــچ ارگان و  ــه هی ــان ســامت اســتان ب پشــتیبانی مدافع
ســازمانی وابســته نیســت، گفــت: فعالیــت ســتاد کامــا 

آتــش بــه اختیــار بــوده و ماهیتــی فرهنگــی دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریــز، حجت االســام 
ــتاد  ــی س ــه فرهنگ ــئول کمیت ــری، مس ــی نظ مجتب
پشــتیبانی مدافعــان ســامت آذربایجان شــرقی در جمع 
مدیران مناطق ســتاد پشــتیبانی مدافعان ســامت استان، 
بــا تاکیــد بر ایــن که وظیفه ســتاد توزیع بســته نیســت، 
ابــراز داشــت: ســتاد نشــان داد کــه در دوره کرونــا مســجد 
تعطیــل نیســت و از روحانــی مســجد گرفتــه تــا هیئــت 
امنــا، هیئــت عــزاداری و پایــگاه مقاومت پای کار هســتند.

وی ادامــه داد: در زمــان تعطیلــی مســاجد و هیئــات، 
تحــرک در بدنــه جامعــه وجــود داشــت و مســجدی ها و 

هیئتی هــا در حــد تــوان برنامــه داشــتند.
حجــت االســام نظــری بــه یکــی از نمونه هــای بــارز 
رزمایــش مواســات و همدلــی اشــاره و بیــان کــرد: در یکــی 
از مناطــق ســنی نشــین اســتان، اهل ســنت به شــیعیان 
و شــیعیان بــه اهــل ســنت کمــک جمــع آوری و توزیــع 

ــی اســت. ــارز همدل ــد کــه مصــداق ب می کردن

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

کتاب »هویت ملي ایرانیان و انقاب اسامي« زیر نظر دکتر موسي 
نجفي و توسط جمعي از نویسندگان در 1389 با حمایت دبیرخانه 
شوراي فرهنگ عمومي کشور و با همت نشر »زمان نو« انتشار یافته 
است. این کتاب  619 صفحه بوده و در دو هزار نسخه منتشر شده 

است.
پرســش از کیستی و هویت افراد و ملت ها یکی از دغدغه های 
فکری بشر در طول تاریخ به شمار می رود. در جامعه ایراني نیز بحث 
از مســئلة هویت در سطوح گوناگون آن سابقه ای طوالنی دارد و به 
نوعی می توان ریشة آن را در اندیشة روشنفکران و نویسندگان عصر 
مشروطه به بعد جستجو کرد. با این حال، به نظر می رسد در چند 
سال اخیر مباحث مربوط به هویت، به ویژه بحث هویت ملی توجه 
اندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده 
اســت. متفکران ایرانی در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با 
این پرسش مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. این که 
هویت ایرانی چیست واز چه ارکانی تشکیل شده و چه عواملی سبب 
پیدایش بحران هویت در ایران بوده و پاســخ انقاب اسامی به این 
بحران چه بوده است، پرسش ها و دغدغه هایی هستند که این کتاب 
در صدد تبیین آنها است تا از این طریق بستری برای عبور موفقیت 
آمیز از بحران هویت فراهم آید. پیشینه مسله هویت به آغاز تاریخ 
انسان باز می گردد. از دیرباز، انسان ها به دنبال تعریف و شناسایی 
خویش، قبیله، قوم و ملیت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بوده 
اند. افراد و گروه های اجتماعی می کوشیدند برای شناسایی خود و 
تبیین تمایزات شان با دیگران، نشان دهند که به چه جامعه ای و چه 

ارزش هایی تعلق دارند.
تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان، موضوعی کلیدی و کان است 
که ابعاد گوناگونی را در برمی گیرد. به طور معمول زبان، نژاد، تاریخ، 
جغرافیــا و مذهب عناصر اصلی را در بحث هویت ملی ملت های 
مختلف تشکیل می دهند. مفهوم »ملت« در این نگاه، متفاوت از 
معنایی که منبعث از سکوالریسم اســت، دارای اعتباری تاریخی و 
جغرافیایی است. رهبر فرزانه انقاب اسامی در همین راستا فرموده 
اند: »هویت ملی هم که می گوییم، ملیت در مقابل دین نیســت، 
بلکه هویت ملی هر ملت، مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواست ها 
و آرزوها و رفتارهای اوست. یک ملت مذهبی ، یک ملت موحد، یک 
ملت مومن و یک ملت معتقد به پاکان درگاه الهی و اهل بیت پیغمبر 
)ص( است، این جزو فرهنگ و هویتشان است، هویت ملی که می 

گوییم، شامل همه اینها است؛ اینها را حفظ کنیم.« 
در مجموعه حاضر سیر تکوین هویت ملی ایرانیان از عهد باستان تا 
انقاب اسامی، در ده مقاله علمي و پژوهشي از سوي اساتید برجسته 
حوزه و دانشگاه بررسی شده است. در این مقاالت ابعاد مختلف دیني، 
فلسفي، تاریخي، سیاســي و فرهنگي هویت در ارتباط با تحوالت 
تاریخي تشیع در بستر انقاب اسامي مورد توجه خاص قرار گرفته 

است. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* تکوین و تکون هویت ملي ایرانیان در بستر تشیع و عصر انقاب 
اسامي/ دکتر موسي نجفي * هویت از نظر فرهنگي و فلسفي/ دکتر 
کریم مجتهدي  * هویت ایرانیان و انقاب اسامي/ دکتر محمدطیب 
صحرایي  * تشیع و شکل گیري ملیت ایراني/ دکتر محمدعلي فتح 
الهي * هویت ایرانیان بر پایه والیــت؛ در افق مهدویت/ دکتر ابوذر 
مظاهري و دکتر مهدي ابوطالبي  * تمدن ســازي ایرانیان از عهد 
باســتان تا عصر انقاب اسامي/ مصطفي آیت مهدوي * تحوالت 
هویت تاریخي و فرهنگي  ایران/  دکتر موسي حقاني * آسیب شناسي 
هویت دیني از ایرانیان پیش از اســام/ محمد صادق سیگارودي * 
روح معنویت، تعبد و توحید به مثابة عنصري جدایي ناپذیر از هویت 
ملي  ایرانیان/ مصطفي امه طلب * قدرتمندي عنصر شیعه در روابط 
بین المللي معاصر: تاثیر متقابل اندیشــه سیاسی شیعه و انقاب 

اسامی ایران/  دکتر محمد تقي حسیني
در مقدمه کتاب حاضر چنین  آمده اســت که: »در قرآن عظیم، 
به صراحت بر تکثر اقوام و جوامع و ملل تاکید شده است و در مقام 

مقایسه و برتري اقوام، معیار و میزان را »تقوا« قرار داده است.«

معرفي کتاب

هویت ملي ایرانیان و انقالب اسالمي

 امام جمعه تبریز گفتند: روابط عمومی باید در 
قامت یک نهادی فعال، پویا و اســتاندارد و کارآمد 
بتواند و با بهره گیری از شــیوه های نوین ارتباطی 
و اطاع رســانی به نیازهای مخاطبان درون و برون 

سازمانی پاسخ دهد.
به گــزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شــرقی، حضرت حجت االسام 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم به مناسبت 
روز ارتباطات و روابط عمومی در دیدار مســئوالن 
ســازمان ارتباطات و فناوری استان و مجموعه های 
مرتبط با این سازمان، با بیان اینکه روابط عمومی 
کارآمد عاملی برای پیشرفت و تعالی سازمان است، 
گفتند: روابط عمومی باید در قامت یک نهادی فعال، 
پویا و اســتاندارد و کارآمد بتواند و با بهره گیری از 
شیوه های نوین ارتباطی و اطاع رسانی به نیازهای 

مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ دهد.
 امام جمعه تبریز افزودند: روابط عمومی فرصتی 
مناســب را در اختیار مدیریت یک ســازمان قرار 
می دهد که تصویر شــفاف تری از آنچه در محیط 
سازمان و همچنین جامعه در جریان است بدست 
آورده و برای پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده 
کنــد از این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب 
می تواند نقش مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان 

داشته باشد.
ایشان با بیان اینکه امروزه نقش روابط عمومی 
هــا در کمک به تصمیم گیــری های مدیریتی و 
استراتژیک یک سازمان نقشــی قابل توجه است، 
اضافــه کردند: نقش روابط عمومــی به عنوان ابزار 
مدیریتــی بــرای فعالیتهای حرفــه ای، علمی و 
الکترونیکی،  از مشخصه های جدید روابط عمومی 

در عصر ارتباطات است. 
نماینــده ولی فقیه در اســتان ادامه دادند: از 
نقاط برجســته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، 
تأکید بر محیط برون ســازمانی و حتی جهانی 
اســت و در واقع،  منظور از وظایف اســتراتژیک 
روابــط عمومی، دخالــت در روند تصمیم گیری 

سازمان است.
 امام جمعه تبریز اهمیت جایگاه روابط عمومی 
در عصر ارتباطات را متذکر شده و گفتتد: موفقیت 
ســازمان ها، ادارات و شــرکت ها و دوام شــان در 
عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط 

عمومی های آنها وابسته است.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان روابط 
عمومی مدون و برنامه ریزی شده را یکی از ابزارهای 
قوی مدیریت افکار دانسته و گفتند: روابط عمومی 
به عنوان اصلی ترین حلقــه ارتباط بین مدیران و 
کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی 
مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند به همین دلیل 
توجه ویژه به روابط عمومــی، به عنوان نهادی که 
می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شــده و 
سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل 
و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بســیار حائز 

اهمیت است.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان  با تاکید 
بر اینکه کار روابط عمومی تســهیل و خدمت به 
مدیریت اســت نه مدیر گفتند: محور اساسی کار 
روابط عمومی کســب منافع برای کل ســازمان 
اســت نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی 
قرار گرفته است، بنابراین باید به روابط عمومی و 
کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. در این 
صورت است که روابط عمومی می تواند در سازمان 

موفق عمل کند.

روابط عمومی کارآمد؛ عاملی برای 
ارتباط، معرفی دستاوردها و پیشرفت 

سازمان هاست 

بسیج در اندیشه هاي بنیانگذار انقالب
تشکیل بسیج در نظام جمهوري اسامي ایران یقینا از برکات و الطاف 
جلیه خداوند تعالي بود که بر ملت عزیز و انقاب اسامي ایران ارزاني شد.

در حوادث گوناگون پس از پیروزي انقاب خصوصا جنگ، بودند نهادها 
و گروه هاي فراواني که با ایثار و خلوص و فداکاري و شهادت طلبي، کشور 
و انقاب را بیمه کردند. ولي حقیقتا اگر بخواهیم مصداق کاملي از ایثار و 
خلوص و فداکاري و عشــق به ذات مقدس حق و اسام را ارائه دهیم، چه 
کسي سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهند بود! بسیج شجره طیبه و 
درخت تناور و پرثمري است که شکوفه هاي آن بوي بهار وصل و طراوات 

یقین حدیث عشق مي دهد
بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامي است که 
پیروانش بر گلدســته هاي رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سر داده اند. 
بســیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسامي است که تربیت 
یافتگان آن، نام و نشان در گمنامي و بي نشاني گرفته اند. بسیج لشکر 
مخلص خداست که دفتر تشکل آن را که همه مجاهدان از اولین تا آخرین 

امضا نموده اند.
من همواره به خلوص و صفاي بسیجیان غبطه مي خورم و از خدا مي 
خواهم تا با بسیجیانم محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است 
که خود بسیجي ام. من مجددا به همه ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض 
مي کنم چه در جنگ و چه در صلح بزرگترین ساده اندیشي این است که 
تصور کنیم جهانخواران خصوصا آمریکا و شوروي از ما و اسام عزیز دست 
برداشته اند لحظه اي نباید از کید دشمنان غافل بمانیم، در نهاد و سرشت 
آمریکا و شوروي کینه و دشمني با اسام ناب محمدي - صلي اهلل علیه 
و آله و سلم - موج مي زند باید براي شکستن، امواج طوفان ها و فتنه ها 

و جلوگیري از سیل آفت ها به ساح پوالدین صبر و ایمان مسلح شویم
ملتي که در خط اسام ناب محمدي - صلي اهلل علیه و آله و سلم - و 
مخالف با استکبار و پول پرستي و تحجرگرایي و مقدس نمایي است، باید 
همه افرادش بسیجي باشند و فنون نظامي و دفاعي الزم را بدانند، چرا که 
در هنگامه خطر ملتي سربلند و جاوید است که اکثریت آن آمادگي الزم 

رزمي را داشته باشد.

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

کاروانســراها در گذشــته نقــش مهمــی در اقتصــاد و تجــارت شــهرها 
بــازی می کردنــد. ایــن مکان هــا کــه بــا اهــداف مختلــف بنــا می شــدند 
ــرای ایــران مهــم بودنــد بلکــه از لحــاظ  نــه تنهــا بــه لحــاظ اقتصــادی ب
معمــاری واجتماعــی نیــز بســیار بــا اهمیــت بودنــد. کاروانســراهای درون 
شــهری اغلــب مــکان مناســبی بــرای ارتبــاط بــا مــردم محلی شــهر بود. 
کاروانســراهای برون شــهری امــا مناســب ارتبــاط بــا تاجــران و بازرگان هــای 

مهــم کشــورهای مختلــف بود.
کاروانســرای خواجــه نظــر کــه از دوران صفــوی در حاشــیه رود ارس و در 
چنــد کیلومتــری شــهر جلفا باقــی مانــده، به منظــور اســتراحت و اقامت 
کاروانیــان کــه در روی جــاده ابریشــم تجــارت می کردنــد  و خــارج از شــهر، 
ســاخته شــده بــود. ایــن کاروانســرا در شهرســتان جلفــا و در نزدیکــی پل 
ضیالملــک واقــع شــده و در ســال ۱۳۸۱ بــه ثبت ملی نیز رســیده اســت.

ــردد.  ــاز می گ ــان ب ــله صفوی ــه سلس ــرا ب ــاخت کاروانس ــه س تاریخچ
هنگامــی کــه شــاه عبــاس اول تصمیــم گرفــت کــه جــاده ابرایشــم را به 
رونــق گذشــته خــود بــاز گردانــد، کاروانســراهای در ایــن جــاده احــداث یــا 
بازســازی شــد کــه هــدف آنهــا ارائــه خدمــات بــه کاروانیــان بــود. یکــی از 
کاروانســرهای کــه در ایــن زمــان ســاخته شــد، کاروانســرای خواجــه نظــر 

بــود.
تارونیــه، جهانگــرد و بــازرگان فرانســوی کــه در زمــان صفویــان بــه ایران 
ســفر کــرده بــود در ســفرنامه خــود بــه ایــن کاروانســرا اشــاره می کنــد. او 
می گویــد کاروانســرا خواجــه نظــر توســط ارمنــی معتبــر جلفــا و مــورد 
اعتمــاد شــاه عبــاس صفــوی در حاشــیه رود ارس ســاخته شــد. بــه گفته 
تارونیــه در آن زمــان دو کاروانســرا در طرفیــن رودخانــه بوده انــد کــه قبل از 

اتمــام ســاخت کاروانســراها، خواجــه نظــر فــوت می کنــد.
کاروانســرای خواجــه نظــر کــه بیــش از 4۰۰ ســال قدمــت دارد و یکــی 
ــراهای دوارن  ــد. کاروانس ــاب می آی ــه حس ــوی ب ــرای صف از ۹۹۹ کاروانس
صفــوی از پــان و معمــاری مشــابه ای پیــروی می کننــد. اغلب آنها مــدور، 
چندضلعــی، دو ایوانــی یــا چهارایوانی بــه همــراه تاالرهای ســتون دار بودند.

ــرده و  ــت نک ــوارد را رعای ــن م ــی از ای ــر برخ ــا کاروانســرای خواجه نظ ام
تــا حــدودی بــا معمــاری کاروانســراهای صفــوی متفاوت اســت. علــت این 
امــر شــاید شــخصی بودن بنــا و یا موقعیــت جغرافیایی کاروانســرا باشــد. 
کاروانســرای خواجــه نظــر مســتطیل شــکل و دارای یــک حیــاط مرکــزی 
می باشــد امــا ایــن کاروانســرای ســه ایــوان در طرفین حیــاط دارد. ســمت 
شــرقی بنــا ایــوان نــدارد کــه بــه احتمــال زیــاد دلیل آن اســتفاده بیشــتر 

از نــور آفتــاب بــوده اســت.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان شــرقی گفــت: ایــن اســتان بــه عنــوان 
ــدات  ــه تولی ــی ب ــت، متک ــر فرص ــتانی سراس اس
می توانیــم  کــه  بــوده  خصوصــی  بخــش 
و  آن هــا  تقویــت  و  زنجیره هــا  تکمیــل  بــا 
ــد و نشــان تجــاری  ــی برن کنسرســیوم های صادرات

خــود را در جهــان مطــرح کنیــم.
مهنــدس صابــر پرنیــان در بیســت و ششــمین 
ــی در  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــی توس ــش مل همای
تبریــز بــا بیــان اینکــه  ارزش هــر تــن کاالی 
ــر  ــزون ب ــته اف ــال گذش ــور در س ــی کش صادرات
ــود کــه ایــن آمــار در اســتان آذربایجــان  ۳۹4 دالر ب
شــرقی تــا ۵۸۸ دالر اســت، اظهــار کــرد: ایــن امــر 
ــای  ــی کااله ــودن ارزش صادرات ــتر ب ــانگر بیش نش
ــی  ــا کاالی صادرات ــه ب ــتان در مقایس ــی اس صادرات

ــت. ــور اس کش
ماهــه  هفــت  طــی  همچنیــن  افــزود:  وی 
ســالجاری، ارزش هــر تــن کاالی صادراتــی در کشــور 

می باشــد. دالر  اســتان 6۰۳  در  و  دالر   46۱
ــده در  ــت ۳۳۰ صادرکنن ــه فعالی ــاره ب ــا اش وی ب
ــزار و ۹۲۰  ــک ه ــر ی ــال حاض ــت: درح ــتان، گف اس
فقــره کارت بازرگانــی در اســتان صــادر شــده اســت.

ــه  ــادرات ب ــبت ص ــه نس ــان اینک ــا بی ــان ب پرنی
واردات هــم قبــل از انقــاب و هــم بعــد از آن منفــی 
بــوده اســت، افــزود: در هفــت ماهــه نخســت ســال 
جــاری، در دو بخــش صنعتــی و صنایــع معدنــی به 
تربیــت ۱۰ و ۲۵ درصــد رشــد داشــتیم؛ درحالی کــه 
در بخــش پتروشــیمی ۳4 درصــد و منابــع غذایــی 

۲۱ درصــد کاهــش صــادرات داشــتیم.
وی میــزان ارزش افــزوده در کشــور را طــی هفــت 
ماهــه ســال جــاری، 46۱ دالر عنــوان کــرد و گفــت: 
ایــن رقــم در آذربایجــان شــرقی 6۰۳ دالر بــوده کــه 
ــی  ــگاه خوب ــوری در جای ــار کش ــا آم ــه ب در مقایس

قــرار گرفتیــم.
پرنیــان بــا اشــاره بــه کاهــش واردات مــواد 
ــه  ــا ب ــر واردات م ــال حاض ــرود: در ح ــی، اف غذای
ســمت کاالهــای واســطه ای، مــواد اولیــه، تجهیــزات 

ــت. ــه اس ــوق یافت ــین آالت س و ماش
ــال  ــور در س ــاری کش ــراز تج ــح داد: ت وی توضی

گذشــته،  حــدود منفــی چهــار میلیــارد دالر بــوده 
اســت کــه ایــن رقــم در هفــت ماهــه ســالجاری بــه 
ــیده  ــون دالر رس ــارد و ۵۰۰ میلی ــی دو میلی منف
اســت؛ بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه رشــد صــادرات، 
پیــش بینــی می شــود تــراز تجــاری صــادرات 
غیرنفتــی در نیمــه دوم ســال جــاری مثبــت شــود.

ــادرات ۷۵  ــال ۱4۰4 ص ــرای س ــت: ب ــان گف پرنی
ــردم  ــی می شــود کــه م ــش بین ــارد دالری پی میلی
تبریــز همــواره نقــش بــی بدیلــی در توســعه 

صــادرات داشــته اند .
رئیــس ســازمان صمــت آذربایجــان شــرقی 
ــرد: درحــال حاضــر درحــال حرکــت  خاطرنشــان ک
ــوی  ــمت و س ــه س ــور ب ــع مح ــدات مناب از تولی
چراکــه  هســتیم؛  محــور  دانــش  محصــوالت 
ــی  ــارت خارج ــمت تج ــه س ــرقی ب ــان ش آذربایج
ــداد  ــزاری ۲4 روی ــه برگ ــت ک ــته اس ــوق برداش س
ــانگر  ــته نش ــاه گذش ــی ۱۱ م ــی ط ــاری خارج تج

ــت. ــر اس ــن ام ای
ــات مشــترک  ــد ادبی ــه نیازمن ــان اینک ــا بی وی ب
ــن موضــوع  ــزود: ای ــتیم، اف ــوزه صــادرات هس در ح
ــوزه  ــد در ح ــه و بای ــکل گرفت ــد ش ــوزه تولی در ح
صــادرات نیــز عملیاتــی شــود تا بــه سیاســتگذاری 

ــم. ــل گــذاری واحــدی دســت یابی و ری
پرنیــان بــا اشــاره بــه اینکــه حــذف برندینــگ در 
حــوزه صــادرات یــک عقــب گــرد به گذشــته اســت، 
ــتیک دارای مشــکاتی  ــوزه لجس ــا در ح ــت: م گف
از جملــه نبــود زیرســاخت های گمرکــی، نبــود 
ــزاری صــادرات و  ــرم اف ــی و ن زیرســاخت های فیزیک
ــه نقــل و انتقــال پــول و رفــع  ــوط ب مشــکات مرب

تهعــد ارزی هســتیم.

کاروانسرایخواجهنظر

اقتصادآذربایجانشرقیمتکیبهبخشخصوصیاست

بازدیددانشآموزانتبریزی
ازمدرسهعلمیهالزهرا)س(تبریز
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اکبـر  آیـت اهلل میرزاعلـی  حضـرت 
از  مرنـدی فرزنـد مـا علـی مقـدس 
علمـای اعـام و فقهـای عالـی مقـام  و 
عرفـای کرام در قـرن چهاردهم هجری 
قمـری اسـت. در سـال 1314ق برابر با 
127۵ ش در شهرسـتان مرنـد دیده به 
جهـان گشـود. دروس مکتبخانـه ای و 
مقدمـات علـوم حـوزوی را نـزد پـدر و 
شـیخ محمدحسـین رفیعیـان و حـاج 
شـیخ باقـر مجتهـد مرنـدی آموخـت. 

آنـگاه عـازم حـوزه علمیـه تبریز شـد.
سـطوح عالـی را از گنجینـه علمـای بزرگ وقـت حوزه تبریـز از جمله 
آیت اهلل میرزا ابوالحسـن انگجی برگرفت در سـی سـالگی با توشـه ای در 
خـور از فضـل و فضیلـت آهنگ حـوزه علمیه نجف اشـرف کـرد و مدت 
شـانزده سـال از محضـر بـزرگان همچـون  حضـرات آیـات عظـام میرزا 
محمدحسـین نایینـی، میرزا علـی محقق ایروانی، شـیخ محمدحسـین 
غـروی اصفهانـی، آقـا ضیاءالدین عراقی و سـید ابوالحسـن اصفهانی و در 
فلسـفه و حکمـت نیـز از محضـر آقاسـید حسـین بادکوبه ای بهـره مند 

گشـت و بـه مقـام واالی اجتهـاد در علوم اسـامی نایل شـد.
وی پـس از کسـب مقامـات عالـی علمی و معنـوی بـه زادگاه خویش 
بازگشـت و بـه تبلیـغ و ترویـج علـوم  و معـارف  دینـی و احکام شـرعی 

همت گمـارد.
وی در جریانـات اجتماعـی همـواره جانـب حـق را پیمـود و از نهضت 

اسـامی حمایت بـی دریـغ نمود. 
سـرانجام روح رحمانـی آن عالـم ربانـی و فقیـه عارف پس از گذشـت 
بیـش از یـک قرن زندگانـی طیب و طاهردر یازدهم شـوال سـال 1416 
ق. برابـر بـا 1374 ش.  بـه ملکـوت اعلـی پیوسـت و پـس از تشـییع بـا 

شـکوه در زادگاهـش شهرسـتان مرنـد به خاک سـپرده شـد.
افاض اهلل علینا من برکات تربته

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

میرزا علی اکبر مرندی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1392

مالک رؤیت هالل
رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد آیا رویت تصویر هال ماه با استفاده از 
دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطاعات ضبط شده توسط رایانه، برای 

اثبات اول ماه کفایت می کند؟
ج. رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ماک آن 
است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ 
محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت 

معلوم نیست محل اشکال است.
 زمان پرداخت زکات فطره

آیا میشود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز 
بعد از عید فطر به فقرا داد؟

ج. مانعی ندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری 
کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد 

مجدداً نیت فطره کند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 2 خرداد 1399 (
 اعتــراض مســلمانان جهــان بــه هتــک حرمــت رژیــم بعــث 

ــات )137۰ ش( ــات عالی ــه عتب ــراق ب ع
درگذشت ناصر حجازی)1328-139۰(

شهادت شهید محمود شهبازی دستجردی )1361ش(
زلزله شدید در ترکیه هزاران نفر را کشت)13۵۰ش(

روحانیــون فــارس اعامیــه ای انتشــار داده مــردم را بــه قیــام 
علیــه بیگانــگان تهییــج کردنــد و غالب شــهرهای فارس بدســت 

عشــایر ســقوط کــرد )1297ش(
ــر اثــر طغیــان آب رودخانه هــاي فــرات و دجلــه و ازدیــاد آب  ب
شــط العــرب ســیل مهیبــي در خرمشــهر جــاري شــد و..)1333 

ش(
ــران امضــاء شــد.  ــي دانشــگاه ته ــور اتم ــرارداد نصــب راکت ق

ش(  1337(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 28 رمضان 1441 (
  درگذشت »ابو معشر بلخی« محدث و منجم)272 ق(
 وفات سیدمحمد شیرازی؛ سلطان        الواعظین )1391ق(

درگذشت مالک دیلمی ، خوشنویس )941ق(
موالنــا مالک دیلمــی )924-969 هــ .ق/1۵18-1۵62 م( از کاتبان 
و خوشنویســان اهــل فیلواگــوش قزویــن در قــرن دهــم هجــری 
اســت. او از خوشنویســان و نســتعلیق  نویســان زبردســت به شمار 
می آیــد کــه خطــوط جلــی و خفــی )درشــت و ریــز( را بــا مهــارت 
و بــه درســتی می نوشــت. کتیبــه هــای عمــارت چهــل ســتون 

از آثــار اوســت.
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 22 می 2020 (
  تولد »ژراژ دو نِرْوال« شاعر معروف فرانسوي )18۰8م(

ــهور  ــنده مش ــاعر و نویس ــو« ش ــور هوگ ــت »ویکت  درگذش
)188۵م( فرانســوي 

ــط  ــل توس ــت بین المل ــا کمونیس ــرْْن« ی ــال »ُکمیْنِت  انح
ــوروي )1943م( ــر ش ــتالین رهب اس
 روز ملي و اتحاد دو یمن )199۰م(

روز قدس از دیدگاه امام خمینی)ره(
»روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسام است؛ روز 
حکومت اسامی است. روزی است که باید جمهوری اسامی 
در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید 
به ابرقدرتها فهماند که دیگر آنها نمی توانند در ممالک اسامی 
پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسام و روز رسول اکرم می 
دانم، و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ 
و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و 
با تمام قدرت و قّوت در مقابل اجانب بایستند. « )صحیفه امام؛ 

ج  9، ص: 278(
روز قدس، روزی است که باید به این روشنفکرانی که در زیر 
پرده با امریکا و عمال امریکا روابط دارند هشدار داد. هشدار به اینکه 
اگر از فضولی دست برندارید، سرکوب خواهید شد!....... روز قدس 
روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار داد که باید دست 
خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید.... روز 
قدس روز اسام است. روز قدس روزی است که اسام را باید احیا 
کرد و احیا بکنیم، و قوانین اسام در ممالک اسامی اجرا بشود. 
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرتها هشدار بدهیم که 
اسام دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیث شما، واقع 
نخواهد شد. روز قدس، روز حیات اسام است. )صحیفه امام؛ ج 

9، ص 277(
»روز قدس« یک روز جهانی است. روزی نیست که فقط 
با  باشد. روز مقابله مستضعفین  به قدس داشته  اختصاص 
مستکبرین است. روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم 
امریکا و غیر امریکا بودند، در مقابل ابرقدرتهاست. روزی است که 
باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ 
مستکبرین را به خاک بمالند. روزی است که بین منافقین و 
متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می 
دانند، و عمل می کنند به آنچه باید بکنند. و منافقین - آنهایی 
که با ابرقدرتها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی- در 
این روز بی تفاوت هستند، یا ملتها را نمی گذارند که تظاهر 
کنند. روز قدس روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف 
معلوم شود، باید ملتهای مستضعف اعام وجود بکنند در مقابل 

مستکبرین. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 276(
روز قدس یک روز اسامی است، و یک بسیج عمومی اسامی 
بود. و من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک »حزب 

مستضعفین« در تمام دنیا. )صحیفه امام؛ ج 9، ص 28۰(

صحيفه نور امام خميني )ره(

کاروانســرای خواجــه نظــر مربــوط بــه دوره صفــوی اســت و در 
شهرســتان جلفــا، کنــار رودخانــه ارس و پــل ضیــاء الملــک واقــع شــده 
و ایــن اثــر در تاریــخ 17 اســفند 1381  به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران 

بــه ثبــت رســیده اســت.
تاورنیــه فرانســوی ایــن کاروانســرا را دیــده و می نویســد: خواجــه نظر از 
ارمنیــان معتبــری بــود کــه از جلفــا خارج شــدند، چــون در تجــارت ترقی 
کــرد و نــزد شــاه عباس و جانشــین او شــاه صفــی اعتبــارات حصل نمود 
او را کانتــر ملــت ارامنــه کردنــد. بــه افتخــار وطــن اصلــی خود جلفــا، 2 
کاروانســرای بــزرگ در آن جــا بنــا کــرد کــه هنــوز در طرفیــن رودخانــه 
باقــی هســتند و بیشــتر از 1۰۰۰۰۰ اکــو در آنجــا خــرج کــرد، امــا ایــن دو 
بنــای عالــی به واســطه فوت بانــی ناتمــام ماندنــد. در 3 کیلومتری جلفا، 
کاروانســرای ویرانــه ای وجــود دارد کــه بنــای آن در زمان شــاه عباس کبیر 
بــه هزینــه خواجــه نظــر ارمنــی، از مقربــان درگاه شــاهی بــه عمــل آمده 

اســت. ایــن کاروانســرا بــه نــام کاروانســرای جلفا نیــز معروف اســت.
ــی، دو  ــد ضلع ــدور، چن ــای م ــی دارای پان ه ــراهای عباس کاروانس
ــی بوده انــد. امــا در  ــا تــاالر ســتون دار و چهــار ایوان ــی، و کاروانســرا ب ایوان
ایــن بیــن یــک ســری کاروانســراها دارای پان هــای متفــاوت بــا ایــن الگو 
می باشــند. ماننــد کاروانســرای ســبزه وار و نیــز کاروانســرای خواجــه نظر 

. جلفا
ایــن کاروانســرا دارای حیــاط مرکــزی و ســه ایــوان در ســه طــرف حیاط 
می باشــد بنــا در ســه ضلــع حیــاط چرخیــده و مصالــح آن ســنگ تراش 
ــی  ــا طــاق جناق ــدی شــکل ب و آجــر می باشــد. دارای پوششــهای گنب
ــت  ــی جه ــل راهروهای ــکل دارد از داخ ــتطیل ش ــان مس ــد. پ می باش
دسترســی بــه اتاقهــا وجــود دارد. طــول بنــا دو برابــر عــرض آن می باشــد.

کاروانسرای خواجه نظر

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــب رضــاي  ــم کس ــت نه ــاي کان دول در راهبرده
الهــي از طریــق عدالــت گســتري، مهــرورزي، خدمــت 
بــه بنــدگان خــدا و پیشــرفت و تعالي مــادي و معنوي 
کشــور بــه عنــوان ارزشــها مطــرح شــده و آرمــان خــود 
را “فراهــم کــردن زمینــه هایــي بــراي برپایــي حکومت 
ــان هــدف  ــیم نمــوده و در بی ــي ” ترس ــه جهان عادالن

بنیادیــن آن آمــده اســت:
ــا  ــوأم ب ــط ت ــه قس ــور- اقام ــت مح ــعه عدال “توس
ــر اســاس  ــي و پیشــرفت ” ب مهــرورزي، خدمــت و تعال
ارزشــها، آرمانهــا و اهــداف فــوق راهبــرد کان ایــن دولت 
ــي  ــعه و تعال ــت و توس ــط عدال ــت از: “بس ــارت اس عب
همــه جانبــه و درونــزا مبتنــي بر اســام نــاب محمدي 
)ص( و بکارگیــري علــوم و فنــون پیشــرفته بــراي تحقق 

عدالــت و ارتقــاء ســامت و رفــاه اجتمــاع. ”
ــود را  ــتهاي خ ــا و سیاس ــه ه ــم برنام ــت نه دول
ــه  ــم نمــوده و ب ــوق تنظی ــر اســاس راهبردهــاي ف ب
ــا،  ــه درآمده ــع عادالن ــان توزی ــق آرم ــور تحق منظ
ــا،  ــع محرومیته ــا و رف ــات و فرصته ــا و امکان کااله
ــد اســت: “آنچــه در  ــور معتق ــس جمه شــخص رئی
ــات  ــع امکان ــي شــود، توزی ــرح م ــت مط فصــل عدال
محرومیتهــا،  میــزان  ماحظــه  بــا  فرصتهــا  و 
ــاي کشــور  اســتعدادها و ظرفیتهــا در همــه جغرافی

ــت. ” اس
از همیــن رو، تمرکــز زدایــي از تهــران و توجــه بــه 
تمــام نقــاط کشــور در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه 
ــي  ــژاد در تبییــن ایــن ضــرورت م و آقــاي احمــدي ن
گویــد: “اینکــه تهــران همــه ایــران اســت، امــري باطــل 
ــران،  ــه ای ــه هم ــت، ن ــران اس ــز ای ــران مرک ــت، ته اس
تهــران قطــب ایــران اســت، نــه همــه ایــران، مــا بایــد 
کاري کنیــم کــه ایــران همــه جــاي ایــران باشــد کــه 
یکــي از آنهــا، چرخــش و بیــن مــردم بــودن اســت که 
ــران  ــاط ای ــام نق ــر تم ــر دارد. شــما وی ــم اث ــي ه خیل

هســتید، فقــط وزیــر تهــران نیســتید. ”

فعالیت ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت 
آذربایجان شرقی ماهیت فرهنگی دارد

 مســئول کمیته فرهنگی ســتاد پشــتیبانی مدافعان 
ســامت آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ایــن کــه ســتاد 
ــچ ارگان و  ــه هی ــان ســامت اســتان ب پشــتیبانی مدافع
ســازمانی وابســته نیســت، گفــت: فعالیــت ســتاد کامــا 

آتــش بــه اختیــار بــوده و ماهیتــی فرهنگــی دارد.
بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه از تبریــز، حجت االســام 
ــتاد  ــی س ــه فرهنگ ــئول کمیت ــری، مس ــی نظ مجتب
پشــتیبانی مدافعــان ســامت آذربایجان شــرقی در جمع 
مدیران مناطق ســتاد پشــتیبانی مدافعان ســامت استان، 
بــا تاکیــد بر ایــن که وظیفه ســتاد توزیع بســته نیســت، 
ابــراز داشــت: ســتاد نشــان داد کــه در دوره کرونــا مســجد 
تعطیــل نیســت و از روحانــی مســجد گرفتــه تــا هیئــت 
امنــا، هیئــت عــزاداری و پایــگاه مقاومت پای کار هســتند.

وی ادامــه داد: در زمــان تعطیلــی مســاجد و هیئــات، 
تحــرک در بدنــه جامعــه وجــود داشــت و مســجدی ها و 

هیئتی هــا در حــد تــوان برنامــه داشــتند.
حجــت االســام نظــری بــه یکــی از نمونه هــای بــارز 
رزمایــش مواســات و همدلــی اشــاره و بیــان کــرد: در یکــی 
از مناطــق ســنی نشــین اســتان، اهل ســنت به شــیعیان 
و شــیعیان بــه اهــل ســنت کمــک جمــع آوری و توزیــع 

ــی اســت. ــارز همدل ــد کــه مصــداق ب می کردن

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

کتاب »هویت ملي ایرانیان و انقاب اسامي« زیر نظر دکتر موسي 
نجفي و توسط جمعي از نویسندگان در 1389 با حمایت دبیرخانه 
شوراي فرهنگ عمومي کشور و با همت نشر »زمان نو« انتشار یافته 
است. این کتاب  619 صفحه بوده و در دو هزار نسخه منتشر شده 

است.
پرســش از کیستی و هویت افراد و ملت ها یکی از دغدغه های 
فکری بشر در طول تاریخ به شمار می رود. در جامعه ایراني نیز بحث 
از مســئلة هویت در سطوح گوناگون آن سابقه ای طوالنی دارد و به 
نوعی می توان ریشة آن را در اندیشة روشنفکران و نویسندگان عصر 
مشروطه به بعد جستجو کرد. با این حال، به نظر می رسد در چند 
سال اخیر مباحث مربوط به هویت، به ویژه بحث هویت ملی توجه 
اندیشمندان رشته های گوناگون علوم اجتماعی را به خود جلب کرده 
اســت. متفکران ایرانی در قالب های گوناگون و از زوایای متفاوت با 
این پرسش مواجه بوده و پاسخ های متفاوتی به آن داده اند. این که 
هویت ایرانی چیست واز چه ارکانی تشکیل شده و چه عواملی سبب 
پیدایش بحران هویت در ایران بوده و پاســخ انقاب اسامی به این 
بحران چه بوده است، پرسش ها و دغدغه هایی هستند که این کتاب 
در صدد تبیین آنها است تا از این طریق بستری برای عبور موفقیت 
آمیز از بحران هویت فراهم آید. پیشینه مسله هویت به آغاز تاریخ 
انسان باز می گردد. از دیرباز، انسان ها به دنبال تعریف و شناسایی 
خویش، قبیله، قوم و ملیت و نیز کشف تمایزات خود از دیگران بوده 
اند. افراد و گروه های اجتماعی می کوشیدند برای شناسایی خود و 
تبیین تمایزات شان با دیگران، نشان دهند که به چه جامعه ای و چه 

ارزش هایی تعلق دارند.
تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان، موضوعی کلیدی و کان است 
که ابعاد گوناگونی را در برمی گیرد. به طور معمول زبان، نژاد، تاریخ، 
جغرافیــا و مذهب عناصر اصلی را در بحث هویت ملی ملت های 
مختلف تشکیل می دهند. مفهوم »ملت« در این نگاه، متفاوت از 
معنایی که منبعث از سکوالریسم اســت، دارای اعتباری تاریخی و 
جغرافیایی است. رهبر فرزانه انقاب اسامی در همین راستا فرموده 
اند: »هویت ملی هم که می گوییم، ملیت در مقابل دین نیســت، 
بلکه هویت ملی هر ملت، مجموعه فرهنگ ها و باورها و خواست ها 
و آرزوها و رفتارهای اوست. یک ملت مذهبی ، یک ملت موحد، یک 
ملت مومن و یک ملت معتقد به پاکان درگاه الهی و اهل بیت پیغمبر 
)ص( است، این جزو فرهنگ و هویتشان است، هویت ملی که می 

گوییم، شامل همه اینها است؛ اینها را حفظ کنیم.« 
در مجموعه حاضر سیر تکوین هویت ملی ایرانیان از عهد باستان تا 
انقاب اسامی، در ده مقاله علمي و پژوهشي از سوي اساتید برجسته 
حوزه و دانشگاه بررسی شده است. در این مقاالت ابعاد مختلف دیني، 
فلسفي، تاریخي، سیاســي و فرهنگي هویت در ارتباط با تحوالت 
تاریخي تشیع در بستر انقاب اسامي مورد توجه خاص قرار گرفته 

است. 
فهرست تفصیلی مقاالت به شرح ذیل است:

* تکوین و تکون هویت ملي ایرانیان در بستر تشیع و عصر انقاب 
اسامي/ دکتر موسي نجفي * هویت از نظر فرهنگي و فلسفي/ دکتر 
کریم مجتهدي  * هویت ایرانیان و انقاب اسامي/ دکتر محمدطیب 
صحرایي  * تشیع و شکل گیري ملیت ایراني/ دکتر محمدعلي فتح 
الهي * هویت ایرانیان بر پایه والیــت؛ در افق مهدویت/ دکتر ابوذر 
مظاهري و دکتر مهدي ابوطالبي  * تمدن ســازي ایرانیان از عهد 
باســتان تا عصر انقاب اسامي/ مصطفي آیت مهدوي * تحوالت 
هویت تاریخي و فرهنگي  ایران/  دکتر موسي حقاني * آسیب شناسي 
هویت دیني از ایرانیان پیش از اســام/ محمد صادق سیگارودي * 
روح معنویت، تعبد و توحید به مثابة عنصري جدایي ناپذیر از هویت 
ملي  ایرانیان/ مصطفي امه طلب * قدرتمندي عنصر شیعه در روابط 
بین المللي معاصر: تاثیر متقابل اندیشــه سیاسی شیعه و انقاب 

اسامی ایران/  دکتر محمد تقي حسیني
در مقدمه کتاب حاضر چنین  آمده اســت که: »در قرآن عظیم، 
به صراحت بر تکثر اقوام و جوامع و ملل تاکید شده است و در مقام 

مقایسه و برتري اقوام، معیار و میزان را »تقوا« قرار داده است.«

معرفي کتاب

هویت ملي ایرانیان و انقالب اسالمي

 امام جمعه تبریز گفتند: روابط عمومی باید در 
قامت یک نهادی فعال، پویا و اســتاندارد و کارآمد 
بتواند و با بهره گیری از شــیوه های نوین ارتباطی 
و اطاع رســانی به نیازهای مخاطبان درون و برون 

سازمانی پاسخ دهد.
به گــزارش روابط عمومی دفتــر نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شــرقی، حضرت حجت االسام 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم به مناسبت 
روز ارتباطات و روابط عمومی در دیدار مســئوالن 
ســازمان ارتباطات و فناوری استان و مجموعه های 
مرتبط با این سازمان، با بیان اینکه روابط عمومی 
کارآمد عاملی برای پیشرفت و تعالی سازمان است، 
گفتند: روابط عمومی باید در قامت یک نهادی فعال، 
پویا و اســتاندارد و کارآمد بتواند و با بهره گیری از 
شیوه های نوین ارتباطی و اطاع رسانی به نیازهای 

مخاطبان درون و برون سازمانی پاسخ دهد.
 امام جمعه تبریز افزودند: روابط عمومی فرصتی 
مناســب را در اختیار مدیریت یک ســازمان قرار 
می دهد که تصویر شــفاف تری از آنچه در محیط 
سازمان و همچنین جامعه در جریان است بدست 
آورده و برای پیشرفت هرچه بیشتر از آنها استفاده 
کنــد از این رو باید گفت یک روابط عمومی خوب 
می تواند نقش مناسبی را در پیوند مدیران و کارکنان 

داشته باشد.
ایشان با بیان اینکه امروزه نقش روابط عمومی 
هــا در کمک به تصمیم گیــری های مدیریتی و 
استراتژیک یک سازمان نقشــی قابل توجه است، 
اضافــه کردند: نقش روابط عمومــی به عنوان ابزار 
مدیریتــی بــرای فعالیتهای حرفــه ای، علمی و 
الکترونیکی،  از مشخصه های جدید روابط عمومی 

در عصر ارتباطات است. 
نماینــده ولی فقیه در اســتان ادامه دادند: از 
نقاط برجســته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، 
تأکید بر محیط برون ســازمانی و حتی جهانی 
اســت و در واقع،  منظور از وظایف اســتراتژیک 
روابــط عمومی، دخالــت در روند تصمیم گیری 

سازمان است.
 امام جمعه تبریز اهمیت جایگاه روابط عمومی 
در عصر ارتباطات را متذکر شده و گفتتد: موفقیت 
ســازمان ها، ادارات و شــرکت ها و دوام شــان در 
عرصه ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط 

عمومی های آنها وابسته است.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی اســتان روابط 
عمومی مدون و برنامه ریزی شده را یکی از ابزارهای 
قوی مدیریت افکار دانسته و گفتند: روابط عمومی 
به عنوان اصلی ترین حلقــه ارتباط بین مدیران و 
کارکنان، مسئولیت خطیری در فرآیند دسترسی 
مدیران و افکار جمعی کارکنان دارند به همین دلیل 
توجه ویژه به روابط عمومــی، به عنوان نهادی که 
می تواند به صورت نظام مند، برنامه ریزی شــده و 
سنجیده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل 
و تفاهم مدیران با کارکنان اقدام کند، بســیار حائز 

اهمیت است.
رئیس شورای حوزه های علمیه استان  با تاکید 
بر اینکه کار روابط عمومی تســهیل و خدمت به 
مدیریت اســت نه مدیر گفتند: محور اساسی کار 
روابط عمومی کســب منافع برای کل ســازمان 
اســت نه برای شخصی که در رأس هرم سازمانی 
قرار گرفته است، بنابراین باید به روابط عمومی و 
کارکردهای آن، بهتر و منطقی تر نگاه کرد. در این 
صورت است که روابط عمومی می تواند در سازمان 

موفق عمل کند.

روابط عمومی کارآمد؛ عاملی برای 
ارتباط، معرفی دستاوردها و پیشرفت 

سازمان هاست 


